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Helsinginniemen puistossa sijaitsevan Eiran
leikkipuiston laajennusta koskeva kannanotto

päiväkodin

Taustaa
Päiväkoti Eira on vuosia toivonut lisätilaa leikkipuistolleen. Nykyinen leikkipuisto sijaitsee
Helsinginniemen puiston länsipäässä, josta on lyhyt matka päiväkodille osoitteessa Ehrensvärdint. 14.
Eteläisten kaupunginosien Aluesuunnitelman luonnoksessa 21.01.2008 on ehdotettu, että
Helsinginniemen puiston kunnostus olisi ensimmäisiä toteutettavia erillishankkeita ja
kiireellisyysjärjestyksessä toisena. Suunnitelmassa todetaan, että puisto vaatii historiallisen ja
rakenteellisen selvityksen sekä puiden kuntokartoituksen, joiden perusteella tehtävän peruskorjauksen
avulla puistosta saadaan paikkaansa vastaava arvopuisto. Eteläiset ry kannattaa suunnitelmaa tältä
osin.
Suunnitelmaluonnoksen liitteessä esitetään ehdotuksena, että Eiran päiväkodin leikkipuiston
laajentaminen toteutettaisiin muuttamalla Helsinginniemen puiston itälaidalla sijaitseva hiekkakenttä
leikkipaikaksi. Tämä ei ole hyvä ratkaisu Eiran päiväkodille. Kyseinen hiekkakenttä sijaitsee myös
asuintalojen ja niiden tontille ajon, kiinteistöjen kulkureittien ja autotalliramppien välittömässä
läheisyydessä (Ehrensvärdintie 8 ja 10 piha-alueet, kulkureitit, huoltoajo, autotalliramppi;
Ehrensvärdintie 15 /Juhani Ahon tie 16 autotalli; kääntäminen ja kiinteistön pihaanajo myös
Ehrensvärdintie 17/Armfeltintie 1)
Olemme koonneet Päiväkoti Eiran (liitteet 1 ja 3) sekä naapuruston näkökannat (liite 2) ja ehdotamme
leikkipuiston laajentamiseen ratkaisua, joka on sekä toimiva että puiston luonteeseen sopiva
päiväkodin, asukkaiden ja muiden kaiken ikäisten puiston käyttäjien kannalta.

Kootut mielipiteet
Päiväkoti Eiran näkökohtia (liite 1)
Päiväkodin johtaja Nina Nissilän mukaan Päiväkoti Eiran henkilökuntaresurssit eivät riitä kahden
ulkoleikkipaikan valvomiseen.
Päiväkodille ei myöskään ole hyötyä pelkästä aidatusta hiekkakentästä, vaan leikkipaikalle
tarvitta isiin monipuoliset leikkitelineet, katos- ja varastotilaa sekä erilaisia pinnoitteita (ei pelkkää
hiekkaa). Kaksi samankokoista pientä tilaa lähes vierekkäin ei ole järkevää Päiväkoti Eiran toiminnan
eikä myöskään kaupungin resurssienkäytön kannalta.
Päiväkodin leikkipuistossa ei ole ollut tarvetta erottaa isompia ja pienempiä lapsia toisistaan, vaan
päinvastoin: tässä toimintaympäristössä ikäryhmien sekoittuminen on koettu hyödylliseksi ja
tarpeelliseksi myös tulevaisuudessa. Lisäksi eri-ikäisten sisarusten vieminen ja hakeminen vain
yhdestä puistosta on järkevää.
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Päiväkoti toivoo leikkipuiston laajentamista vanhalla paikalla. Leikkitelineet keskittyisivät enemmän
länsipäähän, jossa voidaan käyttää enemmän "kumimattoa". Itäpuolella leikkipuisto olisi
viherpuistomaisempi; kuuset ja (keino)nurmi ja liikkumistilaa. Tärkeää on saada vähemmän hiekkaa,
kuravelliä, pölyä; enemmän kumimattoa, ruohoa ja/tai keinonurmea yms. lasten oman viihtyvyyden
kannalta. Vrt. EU-säädökset, viihtyvyys, vaatteiden kuluminen ja pyykinpesu. Päiväkoti toivoo
suojaisaa viheraluetta, jossa lapsilla olisi tilaa liikkua vapaammin. Lämpimien vuodenaikojen
aurinkoisina päivinä tarvitaan myös varjoisia kohtia. Osa vanhemmista päiväkodin lapsista käyttää
kyseistä kuusien alla olevaa nurmikkoa jo nyt, mutta tilanne on turvallisuuden ja vastuukysymysten
kannalta ongelmallinen.
Myös päiväkodin vanhempainyhdistyksestä kannatetaan pk:n toiveiden ottamista huomioon ja
leikkipuiston laajentamista nykyisellä paikallaan (liite 3).
Lähiasukkaiden näkökohtia (liite 2)
Helsinginniemen puiston itälaidan tienoon asukkaat eivät toivo aidattua leikkipuistoa hiekkakentälle
talojen välittömään läheisyyteen. (Liitteet As Oy Ehrensvärdintie 8, As Oy Ehrensvärdintie 10, As Oy
Juhani Ahon tie 16)
Lasten tarhaan vienti- ja hakuprosessit lisäisivät liikennettä Ehrensvärdintie 8 ja 10 kohdalla. Ahtaassa
kohdassa hiekkakentän nurkalla tullaan kadulle useammasta kiinteistöstä: ajorampit, autojen ja
huoltokaluston kääntäminen kiinteistöjen pihoille/autotalleihin. Edes hetkittäinen ja vähäinen
päiväkotiperheiden autojen seisottaminen kadulla ei voisi tulla kysymykseen, kuten tapahtuu
nykyisellä paikalla, jossa kadulla tilaa on reilusti. Asukaspysäköinti ei nykyisen leikkipuiston
kohdalla Ehrensvärdin tien kaarteessa ole sallittua.
On myös huomioitava se, että osa asuinhuoneiden ik kunoista aukeaa suoraan puiston hiekkakentälle ,
jolloin leikkipuiston aitaaminen ja rakennelmat saattaisivat heikentää varsinkin alimpien kerrosten
asukkaiden asumisolosuhteita.
Lähiasukkaiden toiveena on tavanomaisen puistokäytön edellytysten parantaminen ja arvopuiston
hengen palauttaminen: ei rakennelmia ja uutta erillistä aitausta tai sellaista muuta toimintaa jonka
seurauksena puisto pilkkoutuu ja häiriökäyttäytyminen mahdollisesti lisääntyy.
Muuta huomioitavaa:
Konsultin käsitys siitä, että Helsinginniemen puistoa ei juuri käytetä, on virheellinen; puisto ei ole
alikäytössä. Heti kun aurinko pilkahtaa, penkit hiekkakäytävän varrella ovat täynnä.
Hiekkakenttä on hyvin avoin ja tuulinen paikka. Nykyisellä leikkipaikalla on huomattavasti
suojaisampaa. Kaupunki on karsinut runsaasti sekä Merikadun että Ehrensvärdintien puolelta
suojaavia pensaita, mikä on osaltaan lisännyt varsinkin itäpään tuulisuutta. Paksut oksat olivat
ehtineet kasvaa 100 vuotta ja olivat siksi kookkaita ja tiheitä suojaa tarjoten. Suomessa sateet ja
tuulisuus myös tuntuvat lisääntyvän ilmastonmuutoksen seurauksena.
Aamun tunnit hiekkakenttä jää myös täysvarjoon lähitalojen eteen, kun taas nykyisessä päiväkodin
leikkipuistossa riittää auringon valoa koko päiväksi. Leikkipaikka kylpee sekä aamu- että
iltapäiväauringossa, sopivasti juuri jolloin päiväkodin lapset ulkoilevat.
Omaan rauhaansa puiden ja pensaiden katveeseen jäävä Eiran päiväkodin leikkipuisto ja sen
kohtuullinen ja hienovaraisesti puistomaisesti tehty laajennus ei oleellisesti muuta puiston
maisemallista kokonaisuutta ja arvokkuutta.
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Ehdotus
Yhteenvetona tärkeimmät huomioitavat seikat leikkipuiston laajentamisen suhteen ovat:
1. Eiran päiväkodin henkilöresurssit eivät riitä kahteen erilliseen puistoon.
2. Eri-ikäisten lasten yhdessäolo samalla pihalla on tavoitteena jatkossakin.
3. Lisäpuiston sijainti on erityisen ahdas liikenteellisesti lasten viennin ja noudon,
henkilöautojen, huoltoliikenteen ja asuintalojen kulkuliikenteen sujuvuuden kannalta.
4. Leikkipuiston laajentaminen nykyisellä paikallaan ei vähennä koko puiston vehreyttä.
Ehdotammekin, että Eiran päiväkodin puistoa laajennetaan nykyisellä paikallaan Helsinginniemen
puiston itään päin sijaitsevalle ruohokentälle päiväkodin oman toiveen ja tarpeen mukaisesti.
Päiväkodin toimintaedellytykset tulee varmistaa, lasten turvallisuutta ja viihtyvyyttä lisätä sekä
palauttaa puistolle mahdollisimman selkeä ja arvokas ilme siten, että puisto kokonaisuudessaan
palvelee mahdollisimman laajaa käyttäjäkuntaa.
Päiväkodin antamassa lausunnossa (liite 1) selvitetään hoitohenkilökunnan toiveet leikkipuiston
kaluston ja pinnoitteiden suhteen. Näiden toiveiden pohjalta on mahdollista toteuttaa leikkipuisto,
jossa nykyistä leikkipuistoa peruskorjataan, pinnoitteita ja leikkivälineitä uusitaan ja
varastorakennelmaa parannellaan. Leikkipuistoa olisi hyvä laajentaa itään kuusien alle siten, että
laajennusosa olisi mahdollisimman puistomainen. Kuusien juuristoa voidaan suojata juurisuojin,
istutuksin, pinnoittein tai esimerkiksi puuterassein tai rungon ympäri kiertävin penke in. Puiston aitaus
maisemoituu olemassa olevin orapihlajarivein varsin hyvin. Aitauksen portit voivat sijaita
leikkipuiston pohjois- ja kaakkoispuolella, jolloin puisto on läpikuljettava. Kuusien varjostamat penkit
houkuttelevat esimerkiksi senioreita lepäämään suojaisassa puistossa. Hyvin suunnite llulla
valaistuksella voidaan lisätä puiston houkuttelevuutta myös varhais-/teineille, mutta vähentää
mahdollista häiriökäyttäytymistä.
Myös Helsinginniemen puiston itäpään hiekkakentän ainakin osittainen nurmettaminen on suotavaa;
tarjoutuu mahdollisuus pelata pienimuotoisia pallopelejä viheriöllä tms. Hiekkalaatikko poistamalla
tila vapautuu kaikkien ikäluokkien monipuoliseen käyttöön.
Koko puistossa tarvitaan enemmän viherkasvillisuutta, vaikkapa Eiraan historiallisesti sopivia
syreenejä. Pensaikon harventamisen jälkeen Merikadulta läpi kuuluva liikenne, tuuli, pakokaasut ja
vähä vähältä tehty "siistiminen" ovat tehneet puiston vähemmän viihtyisäksi. Tämä huomioitaneen
puistosuunnitelmaa laadittaessa.
Eteläiset ry toivoo, että puiston suunnittelutyöryhmään otetaan mukaan päiväkodin ja Eteläiset ry:n
edustajat jo hankesuunnitelmavaiheessa.
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