Tuhkimonpuiston OmaStadi-hanke
Asukastilaisuuden muistio 13.6.2022
Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä asukastilaisuudessa suullisesti sekä kirjallisesti saadusta
Helsingin kaupungin osallistavan budjetoinnin OmaStadi-hankkeen vuorovaikutuspalautteesta.
Tilaisuus järjestettiin maanantaina 13.6.2022 klo 17–19 Tuhkimonpuistossa (Tuhkimontie 10-12,
00820 Helsinki). Tilaisuudessa oli järjestäjien puolelta paikalla neljä Helsingin kaupungin edustajaa
(Camilla Lindroth, Marko Ahola, Johannes Jauhiainen, Lotta Silfverberg), suunnittelukonsultin
edustajat (Elina Kataja, Anne Kantola) sekä skeittialueen suunnittelukonsultti (Janne Saario).
Tilaisuuteen saapui illan mittaan arviolta noin 25 henkilöä, joista osa edusti Roihuvuori-seuraa.
Tilaisuudessa kerrottiin hankkeen taustoista sekä esiteltiin kolme laadittua ehdotelmaa
Tuhkimonpuiston tilarakenteesta ja sinne asukkaiden aiempien ideoiden pohjalta sijoitettavista
toiminnoista. Jokainen ehdotelma esiteltiin erikseen, ja ne olivat asukkaiden nähtävillä seinään
kiinnitettyinä tulostettuina suurennoksina sekä jaettavina tulosteina. Tilaisuudessa osallistujilla oli
mahdollisuus esittää tilaisuudessa kommentteja ja kysymyksiä. Lisäksi puiston eri osa-alueita
esiteltiin ja niiden pohjalta keskusteltiin yhteisessä puistokävelyosuudessa. Tilaisuuden lopuksi
osallistujat saivat kirjoittaa näkemyksiään suurennosten päälle liimattaville tarralapuille.
Hankkeesta keskusteltiin seuraavasti tilaisuudessa sekä kommentoitiin paikan päällä kirjallisesti:

Ehdotusten eri versiot
o
o
o

o
o

Esiin nousi toivomus, että ehdotelmien eri versioita voisi yhdistää.
Koettiin, että asukkaiden toiveita on kuunneltu hyvin.
Vaihtoehto 1 keräsi eniten myönteistä palautetta. Vaihtoehto 2:n tilan avoimuudesta
pidettiin, kiipeilytelinettä pidettiin tarpeellisena sekä osassa kommenteista kiviteemaa
pidettiin kiinnostavana.
Vaihtoehto 3 sai myös joitain mainintoja, joissa pidettiin kokonaisvaltaista teemaa sopivana
Tuhkimonpuistoon.
Vaihtoehto 2 ei kerännyt erillisiä mainintoja.

Puiston teema
o
o
o
o
o
o
o

Japaniteemaa ja sen vahvistamista pidettiin monissa kommenteissa kannatettavana.
Kiviaiheet ja kiviteema esim. leikkivälineissä herättivät sekä kannatusta että
kyseenalaistamista.
Toivottiin, että Tuhkimonpuiston teema olisi yhtenäinen läheisen Kirsikkapuiston ja
Japanilaistyylisen puiston jatkumona.
Toivottiin eheää, yhtenäistä konseptia, joka yhdistäisi Japani-teeman, animen sekä Disneyn
Tuhkimosta ja muista Disney-animaatioista innoittuneet sadut.
Animeaiheiden lisääminen keräsi myös kannatusta.
Metsäaiheiden katsottiin sopivan japaniteemaan.
Useammassa kommentissa koettiin puuaiheiden ja -rakenteiden sopivan japanilaiseen
teemaan.

o
o
o
o
o
o

Eräässä kommentissa koettiin esimerkiksi Tuhkimopuistoon asetettavan kukkapuiston
sopivan japanilaisten puistojen sarjaan.
Japanityylisiä portteja kannatettiin useassa kommentissa
Japanihenkisyyden ehdotettiin voivan näkyä esimerkiksi ottamalla innoitusta animaatioohjaaja Hayao Miyazakin animetyylisten elokuvien teemoista.
Esiin nousi näkemys siitä, että japanityylisyyttä voisi tuoda esiin maalaamalla rakentamisen
sijaan.
Metsäisen tunnelman toivottiin säilyvän puistossa.
Toivottiin satu- tai eläinhahmoisia veistoksia, jotka vertautuvat aiemmin puistoon
sijoitettuihin, nyt jo poistettuihin pingviinihahmojen sarjaan.

Puiston tilarakenne
o

o
o
o

Useammassa kommentissa nousi esiin toive pienten lasten leikkialueen sijoittamisesta
puiston eteläosaan nykyisen kylätalorakennuksen läheisyyteen, jotta vanhemmilla säilyy
näköyhteys lapsiin. Leikkialueen laajentaminen nähtiin hyvänä.
Mahdollisen pingikseen tarkoitetun alueen toivottiin sijoittuvan lähelle pienten lasten
leikkialuetta, jotta aikuiset voivat pelata pingistä vahtiessaan lapsiaan.
Eri ikäisten ihmisten toimintojen toivottiin olevan lähellä toisiaan.
Tilan toivottiin pysyvän pääosin avoimena ja kokonaan aidattomana.

Leikkivälineet
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hyvin monissa kommenteissa toistuivat toiveet A-keinusta, maatrampoliineista, korkeasta
kiipeilytelineestä sekä nykyisen vaijeriliu’un säilyttämisestä tai korjaamisesta.
Nykyistä hiekkalaatikkoa pidettiin kooltaan riittävänä.
Esiintymislavaa (tai vähintään avointa paikkaa) toivottiin tapahtumien, esimerkiksi lasten
festivaalien järjestämistä varten.
Ehdotettu kivilohkareteemainen leikkiväline herätti sekä kannatusta että
kyseenalaistamista.
Nykyisen toteemin säilymistä toivottiin useassa kommentissa. Eräässä kommentissa sen ei
katsottu sopivan puiston kokonaisilmeeseen hienosta ulkomuodosta huolimatta.
Pikkulasten mahdollisesti lukollista lelulaatikkoa toivottiin. Laatikon avain voisi olla sama
kuin kylätalon.
Nykyisten palloiluseinien sekä vanhan metallisen skeittileikkivälineen tarpeellisuutta
kyseenalaistettiin.
Ehdotettu erikoisleikkiväline – ehdotelmassa omenan muotoinen – herätti
kyseenalaistamista.
Myös laivan muotoinen leikkiväline mainittiin.
Vesileikkiin soveltuvaa leikkivälinettä tai -aluetta toivottiin esimerkiksi metsän laitaan
rinteeseen.
Eräässä kommentissa esitettiin, että ei ole tarvetta suurelle määrälle uusia leikkivälineitä.
Esim. nykyinen hiekkalaatikko todettiin hyväksi, kunhan se siistitään.
Leikkivälineiden toivottiin useammassa kommentissa olevan puisia eikä muovisia. Kuitenkin
ehdotelmissa esitetyt puiset leikkivälineet koettiin osassa kommenteissa epäviihtyisiksi.
Leikkimökin kunnostamista ja avaamista leikkikäyttöön toivottiin. Todettiin myös, että
leikkimökki on alkuperäisestä puistosta jäljellä oleva rakenne ja sikälikin arvokas.

o
o

o
o

Katsomon kunnostamista toivottiin.
Turvallista pulkkamäkeä toivottiin useammassa puheenvuorossa. Ymmärrettiin, että
kaupunki ei voi toteuttaa virallista pulkkamäkeä, mutta toivottiin turvallisia edellytyksiä
mäenlaskulle (jokin avoin kohta puistoon).
Kaikenikäisille soveltuvia roikkumiseen ja tasapainoiluun soveltuvia välineitä ehdotettiin.
Myös leuanvetotankoa toivottiin.
Todettiin, että jousikeinuista osan voisi poistaa

Kasvillisuus
o
o

o
o

Yleisen vehreyden toivottiin säilyvän.
Olemassa olevien istutuslaatikkojen säilyttäminen keräsi kannatusta. Muutamassa
kommentissa nousi esiin myös kyseenalaistamista istutuslaatikkojen säilyttämisen
tarpeellisuudesta.
Useassa kommentissa toivottiin nykyistä enemmän kasvillisuutta ja istutuslaatikoita.
Kukkapuutarha mainittiin yhdessä kommentissa, toisaalta myös luonnonkasvillisuus nousi
keskusteluissa esiin.

Oleskelu, kalusteet ja pintamateriaalit
o
o
o
o
o
o

Useassa kommentissa toivottiin lisää paikkoja oleskeluun sekä riittävästi penkkejä, istuimia
tai pöytäryhmiä.
Puiston keskiosaan sekä uuden kiipeilytelineen yhteyteen toivottiin lisää mahdollisuuksia
oleskeluun.
Myös puiden ympärille rakennettavia oleskelutasoja toivottiin.
Katoksia toivottiin useassa kommentissa sateensuojaksi, myös penkillisenä versiona.
Kivituhkaa pidettiin soveltuvana pintamateriaalina.
Oleskelualueesta toivottiin nykyistä viihtyisämpää. Pohdittiin, voisiko osa kalusteista olla
järeärakenteisia mutta siirrettävissä, ja osa puolestaan kiinteitä.

Skeitti
o
o
o
o
o
o

Monet asukkaista toivoivat mahdollisimman laajaa skeittialuetta olemassa olevaan
altaaseen.
Esiin nousi näkemyksiä siitä, että Roihuvuoren alueella ei nykyisellään ole riittävästi
skeittiin soveltuvia alueita, ja uusi skuuttipuisto ei sovellu skeittaukseen.
Skeittipuiston tarpeellisuus herätti kannatuksen lisäksi myös kyseenalaistamista ja huolta
siitä, että skeittipuisto vie liian suuren osuuden budjetista.
Laadittua alustavaa skeittiehdotusta pidettiin onnistuneena.
Toteutuessaan skeittipuistoon toivottiin maalauksia, kuten esitetyssä ehdotelmassa.
Ehdotettiin, että vanhaan kahluualtaaseen toteutetun skeittialueen voisi täyttää vedellä
tarpeen tullen. Kahluuallasta toivottiin myös kokonaan takaisin käyttöön.

Muita esiin nousseita aiheita
o

Riittävän valaistuksen tarve korostui kommenteissa. Valaistuksen koettiin olevan keino
luoda tunnelmaa ja tuoda turvallisuutta alueelle.

o
o

o
o
o

Ratkaisuissa toivottiin kestäviä valintoja.
Tuhkimonpuiston nimen toivotiin säilyvän. Ehdotettiin myös nimikylttiä puistoon. Puistosta
käytetään useita nimiä: Tuhkimopuisto, Tuhkimonpuisto ja vain Tuhkimo. (Virallinen nimi
kaupungin palvelukartalla on leikkipaikka Tuhkimo.)
Useammassa kommentissa toivottiin vesipisteitä vedenjuontia ja tapahtumien järjestämistä
varten. Myös sähköpisteitä toivottiin.
Leikkimökin ja pienen varastorakennuksen maalaamista toivottiin.
Pohdittiin, missä vaiheessa puiston rakentaminen tapahtuu ja onko osia puistosta käytössä
myös rakentamisen aikana.
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