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Kutsu asukastilaisuuteen 

TAPANINVAINION ALUEPUISTON 
PUISTOSUUNNITELMALUONNOS ESILLÄ 

Helsingin kaupunki laatii Tapaninkylän kaupunginosassa 
sijaitsevan Tapaninvainion aluepuiston leikkialueen 
puistosuunnitelmaa.  

Puistosuunnitelmaluonnos esitellään asukkaille torstaina 27.2.2020 
klo 17.00-18.30 leikkipuisto Tervapääskyn uusissa tiloissa, 
osoitteessa Immolantie 9. 

Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua 27.2. - 12.3.2020 välisenä aikana Sörnäistenkadun 

asiakaspalvelupisteessä (Sörnäistenkatu 1) sekä verkkosivulla osoitteessa 

www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). 

Puiston suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan. Puistosuunnitelma koskee 

leikkialueen peruskorjausta. Peruskorjauksen tavoitteena on rakentaa purettavan leikkipuisto 

Tervapääskyn tilalle monipuolinen, toimiva ja turvallinen leikkipaikka. Leikkipaikan toimintoja 

jäsennellään ja alueen rakenteita, kasvillisuutta sekä pintamateriaaleja korjataan tai uusitaan. 

Leikkipaikan varusteita vaihdetaan ja leikkitoimintoja lisätään. Nykyistä kahluuallasta 

hyödynnetään ja se muutetaan pienten lasten potkulautailupaikaksi. 

Puistosuunnitelma valmistuu kesällä 2020 ja rakentaminen aloitetaan alustavan aikataulun 

mukaan syksyllä 2020. Tämä kirje lähetetään puistoon rajautuvien kiinteistöjen omistajille. 

Toivomme, että isännöitsijät tiedottavat asunto-osakeyhtiöissä suunnitelmasta asukkaille. 

Mahdollinen palaute suunnitelmaluonnoksesta tulisi antaa 12. 3.2020 mennessä. 
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Kallelse till invånarmöte 

UTKASTET TILL PARKPLAN FÖR 
STAFFANSSLÄTTENS OMRÅDESPARK 
FRAMLAGT FÖR PÅSEENDE 

Helsingfors stad utarbetar en parkplan för lekområdet i 
Staffansslättens områdespark i stadsdelen Staffansby.  

Utkastet till parkplan presenteras för invånare i de nya lokalerna för 
lekparken Tervapääsky på Immusvägen 9 torsdagen den 27 februari 
2020 kl. 17.00–18.30. 

Du kan också studera planutkastet vid kundtjänsten på Sörnäsgatan (Sörnäsgatan 1) och 

på www.hel.fi/suunnitelmat (under Katu- ja puistosuunnitelmat) under perioden 27.2–12.3.2020. 

Planeringen av parken bygger på den gällande detaljplanen. Parkplanen gäller en ombyggnad 

av lekparken. Målet med ombyggnaden är att ersätta lekparken Tervapääsky, som ska rivas, 

med en mångsidig, fungerande och trygg lekplats. Funktionerna i lekparken struktureras och 

konstruktioner, växtlighet samt beläggningsmaterial i området repareras eller förnyas. 

Lekutrustningen byts ut och lekmöjligheterna utökas. Den nuvarande vadbassängen byggs om 

till en sparkcykelbana för små barn. 

Parkplanen blir färdig hösten 2020 och byggandet inleds enligt ett preliminärt tidsschema under 

2020. Detta brev skickas till ägarna av de fastigheter som gränsar till parken. Disponenterna för 

bostadsaktiebolagen ombeds informera invånarna om planen. Vänligen ge eventuell respons på 

planutkastet före den 12 mars 2020. 
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