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Kaupunkiympäristön toimiala
Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu

30.8.2021
VUOROVAIKUTUSMUISTIO
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Filpuksenpuiston
puistosuunnittelu
Palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta VIO 6189/1
Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta.
Filpuksenpuiston puistosuunnitelmaluonnos perustuu voimassa olevaan asemakaavaan.
Tiedote puistosuunnittelun aloituksesta on lähetetty 28.04.2021 Filpuksenpuistoa vastapäätä
rajautuville kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, Leikkipuisto Filpukselle, Päiväkoti Longinojalle,
Päiväkoti Vilppulalle sekä Päiväkoti Suville.
Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa
www.hel.fi/suunnitelmat 12.–24.5.2021 välisenä aikana. Tiedote esilläolosta lähetettiin puistoa
ympäröivien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, Leikkipuisto Filpukselle, Päiväkoti Longinojalle
sekä Päiväkoti Vilppulalle. Lisäksi esilläolosta tiedotettiin paikallislehdessä.
Puistosuunnitelmasta ei ole järjestetty yleisötilaisuutta koronatilanteesta johtuen.
Mahdolliset kommentit suunnitelmaluonnoksiin pyydettiin toimittamaan 24.5.2021 mennessä.
Suunnitelmasta saatiin ainoastaan yksi palaute sähköpostitse.
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Kaupunkiympäristön toimiala
Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Liikenne- ja katusuunnittelu
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Puistosuunnitelmaluonnoksesta saadut palautteet
Kirjalliset palautteet
Palaute:
”En pystynyt varmistamaan onko kahluuallas pystyreunainen, mutta lintujen turvallisuuden
kannalta olisi hyvä että vesiaiheet ja -altaat suunnitellaan sellaisiksi että pikkulinnut ja
vesilintujen poikaset eivät voi jäädä niihin loukkuun, riippumatta siitä onko toivottua että linnut
kyseistä paikkaa vedensaantiin käyttävät. Lähialueella on ojia, mutta en ole varma kuinka
kosteina aivan lähimmät ojat kuumimpina kesinä pysyvät, mikä vaikuttaa kuinka houkuttelevaa
vesiallasta on käyttää.
Läpinäkyvistä lasimateriaaleista (kaiteet) en nähnyt suunnitelmissa viitteitä, mutta sellaisia ei
pidä käyttää ilman turvakuviointia linnuille. Lasitusten turvallisuus huomioitava myös uuden
rakennuksen heijastavissa pinnoissa. Esimerkiksi leikkipuisto Taivallahden kokonaan lasisen
rakennuksen pohjoispuolen ainoaan heijastavaan ikkunaan on törmännyt kokoonsa nähden
suuri määrä lintuja - olen löytänyt jäljen ainakin yhdestä törmäyksestä myös harvan puusäleikön
läpi. Rakennus on myös tietyistä kohdista nähtävissä kokonaan läpi puusäleiköistä riippumatta.”
Vastaus:
Nykyinen kahluuallas perusparannetaan pintojen ja vedenpoistojärjestelmän osalta. Altaan
muoto säilyy nykyisellään. Valitettavasti altaan pystyreunoja ei voida poistaa.
Alueelle ei ole tulossa läpinäkyvistä materiaaleista tehtäviä kaiteita. Uuden
päiväkotirakennuksen suunnittelu ei kuulu Leikkipuisto Filpuksen suunnittelualueeseen.
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