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Valpurinpuisto
Suunnittelualue käsittää Meilahdessa asuinkerrrostalojen ja kahden koulun välissä sijaitsevan
puistoalueen perusparannustoimenpiteitä. Suunnittelu perustuu osallistavan budjetoinnin
(OmaStadi -palvelu) kautta jätettyyn ja helsinkiläisten äänestyksessä toteutettavaksi
valitsemaan kehitysehdotukseen ”Valpurinpuisto-aktiivinen ja yhteisöllinen keidas Meilahdessa”
ja on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta.
Palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta VIO 6114/1 (esillä 17.6.-1.7.2020)
Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa
www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat) 17.6.–1.7.2020 välisenä aikana.
Tiedote puistosuunnitelmaluonnoksen esilläolosta lähetettiin myös alueen kouluille,
päiväkodeille ja kaupunginosayhdistykselle. Asukastilaisuutta ei voitu järjestää vallitsevan
koronatilanteen takia, joten vuorovaikutus on tapahtunut poikkeuksellisesti ainoastaan
verkossa.
Mahdolliset kommentit suunnitelmiin pyydettiin toimittamaan 1.7.2020 mennessä.
Sähköpostitse saatiin 17 palautetta ja yksi palaute tuli palautejärjestelmä kautta. 13 niistä tuli
yksittäisiltä henkilöiltä, viisi palautetta tuli asunto-osakeyhtiöiden toimesta.
Yleisesti puiston kunnostamista pidettiin hyvänä asiana, mutta suunnittelmiin toivottiin lähes
kaikissa palautteissa muutoksia. Kaksi palautteista piti suunnitelmaa hyvänä, viisi palautteista
vastusti suunnitelmaa. Yleisesti penkkien ja roska-astioiden lisäämistä sekä valaistuksen
tehostamista puiston nykyisten puistokäytävien varrelle pidettiin hyvänä asiana, leikkivälineiden
sijoittelua ja uusien puistokäytävien linjausta vastustettiin. Palautteissa toivottiin myös nykyisten
puistosuunnitelman toimenpiteiden lisäksi uusia toimenpiteitä osaksi hanketta.
Puistosuunnitelmaluonnoksesta saadut palautteet
Palaute 1: Kiipeilyteline
(9 kommenttia sähköpostitse)
Kiipeilytelineen sijoittamista puistokäytävien ulkopuolelle, kentän lounaispuolelle vastustettiin.
Toiminnallisien alueiden toivottiin sijaitsevan keskitetysti.
Vastaus:
Suunnitelmaa on muutettu palautteen perusteella siten että kiipeiluteline sijoitetaan nykyiselle
leikkialueelle puiston keskiosaan, muiden toimintojen yhteyteen.
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Palaute 2: Uudet puistokäytävät ja kasvillisuus
(8 kommenttia sähköpostitse)
Uuden puistokäytävän linjausta leveänä nykyisen hiekkakentän lounaispuolelle vastustettiin.
Reitin toivottiin olevan kapeampi ja sen linjaamista toivottiin mahdollisimman kauas tonttien
rajasta. Reitin risteyskohdassa olevaa uutta pensasaluetta vastustettiin.
Vastaus:
Uusi puistokäytävä on suunnitelmassa muutettu kapeammaksi ja sille ei osoiteta
talvikunnossapitoa. Puistoreittiä ei valaista. Reitti kunnostetaan kivituhkapintaiseksi, mutta se
säilytetään polkumaisena nykyistä polkumaista reittiä mukaillen. Polku on linjattu etäämmälle
tonttien rajasta.
Suunnitelmassa oli virheellisesti pensasalueen selitteeksi laitettu korkea pesas-merkintä.
Kasvillisuudessa lähtökohtana on monilajisuus ja Bengt Schalinin aiemman suunnitelman
huomioiminen. Suunnitelmaa on tarkistettu kasvillisuuden osalta.
Palaute 3: kalusteet, varusteet ja turva-alustat
(8 kommenttia sähköpostitse, 1 kommentti palautejärjestelmän kautta)
Suunnitelmassa esitettyjä kiinteitä penkkejä pidettiin hyvänä.
Puistoon toivottiin isompia jäteastioita.
Suunnitelman palautteessa vastustettiin uuden koripallotelineen sijoittamista nykyisen
rikkoutuneen koripallotelineen tilalle, sillä sen nähtiin olevan vähällä käytöllä. Todettiin, että
koripalloa on mahdollista pelata lähiympäristössä mm. koulujen pihalla.
Myös pingispöytien lisäämistä vastustettiin.
Turva-alustan materiaaliksi toivottiin turvahiekkaa puuhakkeen tilalle.
Puistoon toivottiin koirankakkaroskista.
Vastaus:
Koripalloteline uusitaan ja sen sijainti säilyttää nykyisellä paikallaan. Koripallotelinettä ei ole
voitu käyttää, koska se on ollut rikki ja liian korkea pienemmille lapsille. Koripalloteline on
suunnattu heittopaikaksi ei koripallokentäksi. Saatujen tietojen mukaan sen käyttö lisääntyisi,
mikäli se olisi matalampi. Lähiympäristön kentät ovat saatujen tietojen mukaan aktiivisessa
käytössä, joten uusittava koripalloteline olisi suunnattu etenkin pienemmille lapsille heittojen
harjoittelupaikaksi.
Suunnitelmassa on tarkistettu pingispöytien sijoittelu.
Turva-alustan materiaalina pidetään turvahake ylläpidon suosituksesta.
Puistossa on kallio niin lähellä maanpintaa, että syväkeräyssäiliöiden perustaminen tarvitsisi
luultavimmin louhintaa. Tästä syystä suunnittelmassa käytettään tavallisia roska-astioita.
Koirankakkapussit oli oma erillinen OSBU-hanke.
Palaute 4: Katos
(5 kommenttia sähköpostitse, 1 kommentti palautejärjestelmän kautta)
Katosta urheilukentän laidalla vastustettiin, eikä sen käyttötarkoitusta nähty perusteltuna.
Vastaus:
Katos on säilytetty suunnitelmassa, sillä se oli eräs keskeinen toivomus Valpurinpuiston
kehitysehdotuksessa. Katos on rakenteeltaan läpinäkyvä ei umpinainen. Saatujen tietojen
mukaan kenttä on aktiivisessa käytössä ympärivuotisesti ja katos on suunnattu palvelemaan
kentän käyttäjiä. Katosta voi käyttää päivisin katsomona esimerkiksi koulujen
urheilutoiminnassa ja talvella kentän ollessa jäädytettynä katosta hyödynnetään luistinten
vaihdossa. Katosta voi urheilutoiminnan lisäksi hyödyntää esimerkiksi Meilahti-seuran
tapahtumissa.
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Palaute 5: Puut
(1 kommenttia sähköpostitse, 1 kommentti palautejärjestelmän kautta)
Puiston puiden kaatamista vastustettiin.
Vastaus:
Suunnitelmassa ei esitetä puita jkaadettaviksi.
Palaute 6: Valaistus
(1 kommentti sähköpostitse, 1 kommentti palautejärjestelmän kautta)
Puiston valaistusta kritisoitiin himmeäksi.
Vastaus:
Valaistaukseen tehdään tämän suunnitelman toimenpidealueisiin liittyvät tarpeelliset muutokset.
Koko puiston valaistuksen lisääminen tarvitsee erillisen rahoituksen.
Palaute 7: Hulevesien ohjaus
(3 kommenttia sähköpostitse)
Puiston hulevesien hallintaa ja kuivatusta kritisoitiin.
Vastaus:
Koko valpurinpuiston kuivatusta ja hulevesien hallinnan parantamista ei ole sisällytetty tähän
hankkeeseen. Hulevesien käsittelyn suunnittelu tarvitsisi oman erillisen hankkeen.
Palaute 8: WC-tilat puistoon
(1 kommenttia sähköpostitse, 1 kommentti palautejärjestelmän kautta)
Puistoon toivottiin WC-tiloja.
Vastaus:
Kaupunki rakentaa uudet puistokäymälän verkostosuunnitelmaan perustuen. Valpurinpuistoon
ei esitetä uutta käymälää tämän suunnitelman puitteissa.
Palaute 9: Taide väestönsuojan rakennuksiin
(1 kommentti palautejärjestelmän kautta)
Puistossa sijaitseviin, väestönsuojaan liittyviin rakennuksiin toivottiin Meilahden yläasteen
taideluokkien teoksia.
Vastaus:
Väestönsuojaan kuuluvien rakennusten pintojen käsittelystä tulee sopia erikseen rakenteiden
omistajan eli Pelastuslaitoksen tilayksikön kanssa.
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