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VIO 6244, KAO 31803 ja 31804

Vaasanpuistikko,
Pengerpolku ja Vaasanpolku
Palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta VIO 6244/1 sekä suunnitelmaehdotuksesta VIO
6244/1, KAO 31803 ja 31804

Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta.

Tiedote puistosuunnittelun aloituksesta lähetettin 2.3.2022 puistoon rajautuvien kiinteistöjen
omistajille sekä Alppila-seuralle ja Kallio-seuralle.

Puisto- ja katusuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa
www.hel.fi/suunnitelmat 16.3.2022–29.3.2022 välisenä aikana. Esilläolo nostettiin myös
kaupungin sosiaalisen median viestintäkanaviin (Facebook) 28.3.2022. Lisäksi pyydettiin
erikseen kommentteja ja kannanottoa sosiaali- ja terveystoimialan tilapalvelulta.

Mahdolliset kommentit suunnitelmiin pyydettiin toimittamaan 29.3.2022 mennessä. Kirjallisia
palautteita saatiin yhteensä 4 kpl.

Puistosuunnitelmaluonnoksesta saadut palautteet
Esilläolon aikana saatiin yhteensä 4 kirjallista palautetta. Kaikki palautteet saatiin sähköpostitse.
Osassa palautteista nostettiin useampi asia esiin. Palautteet on eritelty alle asiasisällöittäin.

Yleisesti kommentoitiin, että suunnitelma on luonteva ja lopputulosta odotetaan innolla.

Yleistä

Palaute:
Kaupunki ei ole tiedottanut suunnitelmista läheisten kiinteistöjen omistajille, osakkaille
ja asukkaille.

Vastaus:
Tiedote puistosuunnitelmaluonnoksen esillä olosta on lähetetty lähikiinteistöjen omistajille ja
asukasyhdistyksille, minkä lisäksi esilläoloa on mainostettu kaupungin viestintäkanavissa.
Taloyhtiöiden isännöinnin tehtävänä on tiedottaa yhtiöidensä osakkaita.

Palaute:
Suunnitelma ei tule toimimaan käytännössä, koska katualue liitetään puistikkoon yhtenäisellä
pinnoitteella.

Vastaus:
Suunnitelmassa käsitellään Vaasanpolun ja Pengerpolun katualueet osana aukiota, jotka
nykyisinkin ovat tilallisesti ja toiminnallisesti yhtä kokonaisuutta. Alueet pyritään nyt liittämään
saumattomasti yhteen myös pintamateriaalein. Katualueiden rooli ei muutu nykyisestä.
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Kulkuyhteydet ja liikennemuodot

Palaute:
Vaasanpolulle pitää mahtua monet käyttäjät: polkupyörät ja skuutit, jalankulkijat
keppeineen, rollaattoreineen, pyörätuoleineen, vaunuineen, rattaineen sekä henkilö- ja
pakettiautot, peräkärryt, kuorma-autot, muuttoautot, ajoneuvonosturit, bobcatit tms. Peilejä,
lokasuojia sekä puiden suojauksia ja oksia on vaurioitunut ahtaissa polun ja puistoalueen
paikoissa.

Vastaus:
Suunnittelussa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin kaikki eri käyttäjäryhmät.
Vaasanpuistikon pääkäyttäjäryhmä ovat jalankulkijat. Aukiotila on suunniteltu kokonaan
esteettömäksi, eli myös liikunta- ja näkörajoitteisille soveltuvaksi. Pengerpolun varrelle sijoittuu
pyörätie, joka palvelee verkostollisesti yhteyttä Kallion ja Vallilan välillä.
Moottoriajoneuvoliikenne aukiolla on sallittua ainoastaan huolto-, vartiointi- ja
pelastusajoneuvoilla, ja näidenkin tulee väistää jalankulkua ja pyöräilyä. Kiinteistöjen huolto- ja
pelastusajoreitit on otettu huomioon puistikon kalusteiden, varusteiden ja istutusten sijoittelussa.

Palaute:
Polkupyörätie Pengerpolun vieressä huolestuttaa. Vaasankadulta saattaa alamäkeen päin ajaa
pyöräilijöitä, jotka eivät välttämättä hiljennä vauhtia Helsinginkatua lähestyessään.
Törmäysvaara on huomattava metroaseman ja ruokakaupan sisäänkäyntien sekä suojateiden
läheisyyden vuoksi. Samaan kulmaan kokoontuu myös usein ihmisiä, jotka eivät välttämättä
väistä yksittäistä jalankulkijaa tai pyöräilijää. Paikan elämää tulisi seurata ennen kuin
suunnitelmaa ryhdytään toteuttamaan. Ehdotus on, että pyörätie siirretään kulkemaan
Vaasanpolun suuntaisena tai poistetaan kokonaan.

Vastaus:
Pengerpolun pyörätie on säilytetty suunnitelmassa nykyisellä paikallaan. Pyörätie tarjoaa
luontevan yhteyden Pengerkadun ja Vaasankadun/Kinaporinkadun välille sekä myös toisin päin.
Valitettavasti Vaasanpolku ei olisi yhtä luonteva vaihtoehto em. reittiä tarkasteltaessa.

Pengerpolun alamäki on loiva (n. 5 %) ja lyhyt, joten on arvioitu, ettei pyöräilijän vauhdin pitäisi
nousta kovin suureksi tällä kohdalla. Pengerpolkua pyöräilevä joutuu sovittamaan nopeutensa
turvalliseksi jo hyvissä ajoin ennen Helsinginkadun risteystä, jotta pystyy varautumaan
vilkkaaseen liikenneympäristöön. Kaupan edustalla on jalkakäytävä ja Vaasanpuistikon alue
lähtökohtaisesti jalankulkualuetta, joten jalankulkijan ei pitäisi päätyä pyörätielle yllättäen.
Tieliikennelaki edellyttää käyttäjiä ennakoimaan muiden kulkijoiden toimintaa ja sovittamaan
oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

Palaute:
HSL:n autopaikoitusta heikennetään ja ajoneuvot tulevat jatkossakin pysäköimään puistikossa.
Näin on tapahtunut Hämeentien ja metroaseman remonttien aikana.

Vastaus:
Kaupunkiliikenne Oy (HKL) on arvioinut autopaikkatarpeensa remonttien jälkeiselle ajalle.
Remontit aiheuttavat paljon ylimääräistä liikennettä ja pysäköintitarvetta, mikä ei ole
normaalitilanne töiden valmistuttua.

Palaute:
Toivotaan parannusta puistikkoon rajautuvien kiinteistöjen lyhytaikaiseen pysäköintiin (lastaus,
purku, remontointi). Ympäröivillä kaduilla ei ole riittävästi asukaspysäköintipaikkoja ja matka
maksulliseen pysäköintihalliin on pitkä. Pysäköintivirhemaksuja puistikossa pysäköimisestä
pidetään kohtuuttomina.
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Vastaus:
Vaasanpuistikko ei ole pysäköintialuetta. Aukiosta pyritään tekemään viihtyisää ja aktiivista
kävely-ympäristöä, joka samalla mahdollistaa pienimuotoiset tapahtumat, sekä rajautuvien
kiinteistöjen huolto- ja pelastusajon. Pysäköinti alueella estää näiden tavotteiden toteutumisen.

Materiaalit, kalusteet ja varusteet

Palaute:
Onko luonnonkivilaatta paras katumateriaali liikkumisrajoitteisille ja liukkaiden kelien aikaan?

Vastaus:
Luonnonkivilaatoitus toteutetaan esteettömänä. Kivinä käytetään ristipäähakattuja tai poltettuja
kiviä, jotka ovat riittävän sileitä kulkupinnoiksi myös liikuntarajoitteisille, mutta eivät esim.
asfalttia liukkaampia märällä tai pakkaskelillä. Kaupunkikuvallisesti luonnonkivilaatoitus soveltuu
historialliseen ympäristöön asfalttia tai betonikiveystä paremmin ja nostaa puistikon laatutasoa.

Palaute:
Alueella voisi istuttaa kivien väleihin esim. varpusille lisäravintoa tarjoavaa pihatatarta tai muuta
vastaavaa kasvillisuutta. Jokin pensaista voisi olla myös hieman suurempi ja suojaavampi.

Vastaus:
Kiveyspinnan pääkäyttötarkoitus on toimia kulkupintana, ja leveät saumat / kolot hankaloittavat
erityisesti liikuntarajoitteisten kulkemista. Istutusalueet suunnitellaan kerroksellisina, palautteen
johdosta kiinnitetään huomiota pensaskasvillisuuteen.

Palaute:
Vaasanpolun kuivatuksesta tulee huolehtia siten, etteivät vedet kallista rakennuksen suuntaan
ja aiheuta kosteusvahinkoja kiinteistöille.

Vastaus:
Vaasanpolun kävely-yhteys on suunniteltu kallistamaan poispäin rakennuksista, puistikon
suuntaan. Kävelytien ja aukiopinnan väliin on suunniteltu kouru, jota pitkin vedet kuljetetaan
kaivoon.

Palaute:
Porttikongien lähistölle ei tulisi tuoda veistoksia tai istutuksia, jotka lisäävät asiattomien
ajanviettoa kiinteistöjen läheisyydessä. Kiinteät rakenteet eivät saa myöskään estää
kiinteistöjen päivittäistä huoltoa, joka tapahtuu ahtaiden porttikongien kautta.

Vastaus:
Puistikkoon tai poluille ei ole osoitettu penkkejä tai muita oleskelupaikkoja epätoivottujen
kokoontumisten välttämiseksi. Istutukset, veistokset ja välttämättömät rakenteet on sijoitettu
kiinteistöjen huolto- ja pelastusajoreitit huomioiden.

Palaute:
Taideteokset estävät lumien aurauksen puistikosta.

Vastaus:
Taideteosten suunnittelussa ja sijoittelussa otetaan talvikunnossapito huomioon. Puiden lomaan
sijoittuva veistosryhmän alue jätetään auraamatta. Pääkulkureittien talvikunnossapidosta
huolehditaan.
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Turvallisuus ja häiriöt

Palaute:
Palautteessa kyseenalaistetaan turvallisuuden ja viihtyisyyden parantumista esitetyillä
suunnitelmaratkaisuilla. Puistikko on huumeiden käyttäjien suosiossa, mikä tuo avoimen
huumekaupan ja -käytön lisäksi lieveilmiöitä kuten väkivaltaa sekä roskaisuutta. Palautteessa
toivotaan aktiivisempaa poliisivalvontaa.

Vastaus:
Suunnitelmassa on pyritty vastaamaan paikan sosiaalisiin haasteisiin fyysisen ympäristön
mahdollisuuksin. Ympäristörakentamisen keinoin pyritään kohentamaan aukion ilmettä ja
aktivoimaan aluetta mahdollistamalla tapahtumia ja ruokarekkoja. Aktiivisen toiminnan
mahdollistamisella pyritään lisäämään sosiaalista valvontaa. Varsinaisten sosiaalitoimien tai
valvonnan lisääminen ei ole puistosuunnittelun keinoin kehitettävä asia.

Palaute:
Koska puistikko on metron työmaan vuoksi suljettu, ovat huumeidenkäyttäjät siirtyneet
oleskelemaan Vaasanpolulle ja Pengerpolulle, kiinteistöjen edustoille. Tämä estää asukkaiden
turvallisen kulkemisen liikkeisiin ja koteihinsa. Myöskään remontit eivät ole mahdollisia, sillä
rakennustelineiden tai nosturin tuonti kiinteistön viereen on mahdotonta.

Vastaus:
Metroaseman työmaan aiheuttamia ongelmia ei ratkota puistosuunnitelmassa, joka osoittaa
alueen tavoitetilan remonttien jälkeen. Suunnitelmalla pyritään luomaan puistikosta
lopputilanteessa houkutteleva ja aktiivinen alue, jolla viihtyisivät kaikenlaiset ihmiset. Aktiivisen
toiminnan mahdollistamisella pyritään lisäämään sosiaalista valvontaa.

Palaute:
Huumeruiskujen keräyslaatikko on sijoitettu ajoradan viereen asuintalokiinteistön nurkalle.
Parempi paikka voisi sijaita mieluummin lähempänä käyttäjiä ja metroasemaa.

Vastaus:
Keräyslaatikkoa on siirretty nykyiseltä paikaltaan hieman lähemmäs katualuetta ja kauemmas
puistikon aktiivisemmilta alueilta. Keräyslaatikon sijoittumisessa on huomioitu, ettei se sijaitsisi
suoraan asuintalojen sisäänkäyntien läheisyydessä ja että se häiritsisi mahdollisimman vähän.

Palaute:
Uusi tapahtumasähköpiste on sijoitettu asuintalon sisäänkäyntioven viereen ja asukkaiden
ikkunoiden alle. Viralliset tapahtumat voitaisiin järjestää muualla kuin asuinkiinteistöjen vieressä,
kuten myös ruokarekkojen paikat. Alueen aktiivisuus ja tapahtumat häiritsevät asukkaita.

Vastaus:
Suunnitellut kaksi tapahtumasähköpistettä mahdollistavat tapahtumien järjestämisen puistikon
avoimella keskialueella, ne eivät suoraan osoita tapahtumien sijoittumista sisäänkäynnin eteen.
Vaasanpuistikko on keskeinen solmukohta, jolle on paljon kysyntää tapahtumien ja
ruokarekkojen sijoittamiselle. Aukiotilan joka reunalla on kiinteistöjä, joten tapahtumat tulevat
olemaan näitä lähellä sijainnista riippumatta. Asuinkiinteistöt rajautuvat julkisiin puisto- ja
katualueisiin, joilla tapahtumat, oleskelu ja kulkeminen ovat pääasiallisesti sallittuja.
Tapahtumien järjestäminen toimii varauspalvelun kautta, jonka käyttäjät sitoutuvat
noudattamaan alueen käyttösääntöjä. Vaasanpuistikon pieni koko rajoittaa tapahtumien kokoa.
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Puisto- ja katusuunnitelmaehdotus
Puisto- ja katusuunnitelmaehdotus oli virallisesti nähtävillä Helsingin kaupungin verkkosivulla
osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat 17.8.2022–30.8.2022 välisenä aikana. Nähtävilläolosta
lähetettiin tiedote osallisille 3.8.2022.

Nähtävilläoloaineistosta ei saatu muistutuksia.

Suunnitelma esiteltiin kaupungin turvallisuussuunnittelun asiantuntijaryhmän kokouksessa
6.9.2022 ja siitä käytiin keskustelua. Keskustelun perusteella puistoaukiolle tullaan asentamaan
uusi valvontakamera poliisin toimesta.

Projektinjohtaja

Tomas Palmgren

Tiedoksi Palautteen antajat


