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Eteläiset kaupunginosat ry:n palaute suunnitelman luonnoksesta
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YLEISTÄ:
Asukasvuorovaikutuksesta:
Tiivistelmässä (s.6) esitetään, että aluesuunnitelmaa olisi käsitelty mm. yleisötilaisuudessa
1.11.2007. Tarkasti ottaen tilaisuudessa esiteltiin lähinnä kerättyä tausta-aineistoa; kartoituksia ja
tilastoja. On hieman harhaanjohtavaa esittää, että asukkaat olisivat nähneet ja hyväksyneet tämän
aluesuunnitelman (tiivistelmän esittämin huomautuksin) ja että palaute itse suunnitelmasta olisi
ollut pääosin myönteistä.
Asukasyhdistykset (alueen asukasyhdistykset kutsuttiin kahteen teemakokoukseen ennen luonnoksen valmistumista ja kerran luonnosta käsittelemään) ja asukkaat (yo. yleisötilaisuudessa ja
antamalla palautetta tuolloin julkisesti nähtävillä olleesta aineistosta) ovat olleet mukana suunnittelussa antamassa toiveitaan ja ehdotuksiaan sekä tuomassa esiin alueen suunnittelun ja kunnossapidon epäkohtia. Mutta varsinaiseen suunnitelmaan yhdistykset pääsivät tutustumaan vasta
21.01.2008 päivättynä luonnoksena, josta meiltä yhdistyksenä pyydettiin palautetta maaliskuun
2008 loppuun mennessä. Suunnitelmaluonnos ei (ainakaan toistaiseksi) ole julkisesti nähtävillä
muun asukaspalautteen keräämiseksi.
Suunnitelman luettavuudesta:
Suunnitelman liitteissä puistojen numerointi on sekavaa ja kartassa puutteellista. Numerointi hyppii
alueella siten, että toimenpideliitteen seuraaminen on hankalaa ja puistokokonaisuudet hajoavat.
Kaivopuistokin on jaettu useaan eri kohtaan - ja yhdessä kohdassa sitten viitataan kokonaissuunnitelman tarpeeseen. Kaivopuiston kokonaisvaltainen kehittäminen ja kunnossapito oli kuitenkin jo
tiivistelmässä mainittu asukaspalautteen selkeä toive.
Haluaisimme puistoja koskevassa toimenpideluettelossa nähdä kaikki puistokokonaisuudet yhtenäisesti tarkasteltuina paloittelun sijaan.
Puistojen toimenpiteiden ajoittaminen/kiireellisyys ?
Kohdekohtaiset ohjeet:
Kohdassa 4 ”Kohdekohtaiset ohjeet” nostetaan esille kaksi katua, Iso Roobertinkatu ja Perämiehenkatu- Tehtaankatu- Sepänaukio, sekä kaksi puistoa, Helsinginniemenpuisto ja Johanneksen
puisto. Nämä kohteet on analysoitu muita tarkemmin ja ne ehdotetaan nostettaviksi kiireellisyysjärjestyksessä alueen hankeluettelon kärkeen. Muihin kohteisiin ehdotetaan suunnitelman liitetaulukossa pienempiä toimenpiteitä.
Haluaisimme nostaa tähän osioon kohdekohtaisesti tutkittaviksi ja hankkeina eteenpäin vietäviksi
myös Viiskulman risteysalueen ja Myllyrinteen/Laivasillankadun puiston (Ehrenströmintien ja Laivasillankadun kulmapuisto, luettelossa Kaivopuisto 4 ja Kaivopuisto 5), sekä seuraavaksi Ensipuiston.

Viiskulman risteysalue: risteysaluesuunnitelman ja liikennejärjestelyn uudelleen arviointi: turvallisuuden ja esteettisyyden lisääminen, katualueelle pysäköinnin estäminen, suojatiet, pyörätiet, suojakaiteet/pollarit, valaistus, hidasteet, levennykset. Aluetta tulee tutkia kokonaisuutena; liittyen Sepänpuistoon, Jääkärinkadun päädyn portaikkoon ja Johanneksenpuistoon.
Valaistus ei nyt riittävästi tue tehtyä aukiosommitelmaa, koska valovoimaltaan räikeät riippulyhdyt
hajottavat kokonaisuutta. Riippuvalot pois ja lisää valoa aukiolle katulyhdyistä. Riippulyhtyjen valo
paistaa suoraan asuntojen sisään tällä hetkellä erittäin häiritsevästi, kun niiden tehoja on lisätty.
Myllyrinteen/Laivasillankadun puistoon ehdotetaan laajahkoja korjaustoimia (käytävien perustuksia, portaiden kunnostus yms.). Puistoon vuonna 2005 laadittua puistosuunnitelmaa vastustettiin lähinnä suunnitellun uuden porrasrakennelman takia. Puistoa nyt peruskorjattaessa kannattaisi
se tehdä aiemmin laadittua suunnitelmaa hieman kehittämällä ja toteuttaa puiston käytön kannalta
mielekkäät ratkaisut, kuten Laivasillankadun päädyn uusi portti ja toinen silta kuilun ylitse, sekä
puistokäytäväsilmukat puiston ala- ja ylätasoille. Pieni koirapuisto alatason umpikulmassa toisi
puistoon aktiivisuutta ja lisäisi siten alueen turvallisuutta. Samalla puiston varustusta kannattaa lisätä; penkit, roskakorit, valaisimet. Näin tämä puisto saadaan osaksi Tähtitorninvuoren- Kaivopuiston aktiivista viherketjua.
Ensipuistoon on ehdotettu pikatoimenpiteinä keinueläinten poistoa ja varsinaista kunnostusta
vasta suunnitelmakauden lopussa eli n.10 vuoden kuluttua. Puisto on kuitenkin erittäin huonokuntoinen ja se tulee jäämään rantavyöhykkeen uusien puistojen ja hyvin hoidetun Eiran puiston väliin.
Ehdottaisimme, että puiston turvalliset leikkivälineet jätetään toistaiseksi paikoilleen (vaarallisen
kulunut hiekkalaatikko puretaan) ja puiston kunnostussuunnitelma laaditaan mahdollisimman nopeasti. Puistoon voisi sijoittaa ”seniorivarusteiden” lisäksi muutamia sellaisia tyyliin sopivia leikkivälineitä, jotka eivät edellytä turva-alustoja tai aitaamista. Suunnitelmassa olisi myös otettava kantaa
muuntamorakennuksen ja HKL/HKR roska-astioiden ja liikennemerkkien kunnossapitoon, sijoittamiseen ja lähiympäristön pinnoitteisiin ja kasvillisuuteen.
Suunnitelmaan lisättävät aiheet:
1. Puisto- ja katualueilla sijaitsevat muiden hallinnonalojen varusteet ja rakennelmat:
Sähkökaapit ja muuntamorakennukset vaativat säännöllistä kunnossapitoa (teräspintojen maalit,
töhryt, perustukset) ja siivoamista – yhteistyö energialaitoksen kanssa?
Kioskien (vanhat puiset ja uudet lasikioskit) kunnossapito (maalaus, perustukset) ja niiden varusteiden (roskikset, terassit, aidat, kalusteet) ja ympäristön pinnoitteiden suunnittelu tulisi kytkeä
puistojen/katujen suunnitteluun ja kunnossapitoon - yhdessä kiinteistöviraston kanssa?
Kierrätyspisteet ovat koko alueella ala-arvoisessa kunnossa ja täysin suunnittelemattomia. Kierrätyspisteet on suunniteltava puistojen/katujen osina (sijoitus, maapinnat, aitaus, kasvit, keräysastioiden tyypit, roskikset, valaistus, opasteet..) ja niiden kunnossapidon on oltava jatkuvaa ja hallittua.
2. Asukasvuorovaikutuksen korostaminen
Yleisesti kaikki muutossuunnitelmat tulisi tehdä tiiviissä asukas- ja käyttäjäyhteistyössä – tätä pitäisi suunnitelmassa korostaa. Kriittisiä ovat esim. Iso Roobertinkadun ja Helsinginniemenpuiston
muutossuunnitelmat.
Käyttäjien toiveita tulisi kartoittaa jo hankesuunnitteluvaiheen alussa. Suunnittelualueelle sijoitettavat yhteistietotaulut voisivat kertoa muutossuunnittelun olevan alkamassa, jolloin käyttäjät pääsisivät halutessaan heti mukaan suunnitteluun.
3. Resurssien riittävyyden takaaminen
Suunnitelmassa esitetyt tavoitteet ja ohjeet ovat pääsääntöisesti hyviä - mutta miten turvataan
kunnollinen, huolellinen ja ahkera kunnossapito ja oikeaoppiset hoitotoimet, kun resurssit kuitenkin

ovat nykyiset? Kuinka varmistetaan puuston pikainen oikea kuntoutushoito, jottei yhtaikaisiin suurin uudistuksiin tule tarvetta?
Olemme ehdottaneet puistokohtaisia ”oma puisto puutarhureita” (vastaamaan kunkin puistokokonaisuuden yhtenäisestä ja oikein ajoitetusta hoidosta), asukasyhteyshenkilöitä ”oma alue tarkkailijoita” (jotka raportoivat nopeasti havaituista ongelmista/puutteista) sekä esim. puistokohtaisten
”huoltokirjojen” perustamista (ohjeistamaan kausittain tehtävät toimenpiteet). Lisäksi kannatamme
suunnittelussa kunnossapidon resurssien huomioimista periaatteella ”vähemmän mutta parempaa”
eli panostamista laatuun ja selkeisiin kokonaisuuksiin.
4. Alueen valaistussuunnitelma
Valaistussuunnitelma on otettu esiin Yleisissä kehitystavoitteissa (s.47), mutta haluaisimme nostaa
sen esiin erillisenä hankkeena.
Valaistusta emme haluaisi suoraan yleisten ohjeiden mukaan toteutettuna, vaan alueen erikoispiirteet huomioiden. Olisi suunniteltava koko alueen valaistus kokonaisuutena ja kaupunkitilojen luonnetta korostaen siten, että muodostuu esteettisiä tilasarjoja ja samalla turvallisesti valaistuja kulkureittejä - valosaaste huomioon ottaen. Valaisinten muotokieli, tekniset (voimakkuus, värisävy, häikäisy, valokeila..) ja tilalliset ominaisuudet puistoittain ja katualueittain sovitettuna - yhteistyössä
asukasyhdistysten, leikkipuistojen henkilökunnan, liikuntaviraston, HKR, Helsingin Energia, Poliisi
ja RakVV kanssa.
(mm. Juhani Sandström/HKR valaistuspäällikkö, Kotialue- turvallisuusprojekti/Poliisi, Marjut Kauppinen/Rakennusvalvontaviraston kaupunkivalaistuksen asiantuntija).

PALAUTETTA SUUNNITELMASTA SIVUITTAIN:
s.20
Asukkaat toivovat ilmaston muutoksesta johtuen alueelle keinojääkenttää (Johanneksen- tai Tehtaanpuisto).
Liikuntavirasto on aiemmin ollut myönteinen Johanneksen puiston kentän keinojäädyttämiselle.
Tämä vaihtoehto tulee huomioida puiston suunnittelussa. Mikäli Johanneksen kenttä muuttuu maksulliseksi keinojääradaksi, tulee HKR varmistaa Tehtaanpuiston kentän jäädyttäminen nykyistä tehokkaammin.
s.22
Onko kartassa mukana kaikki leikkipuistojen ryhmäkäyttäjät, myös yksityiset päiväkodit ja myös
perhepäivähoitajat?
s. 23: Kasvillisuus ja kaupunkiluonto
Tämä osio tulee avata paremmin ja tarkentaa: viitteet tehtyihin puistokoht. selvityksiin ja kasvillisuusselvityksiin (mm. Hgin puistojen syreenit)
Suunnitelmassa on mainittu istutettu tyrni. Olisi selvitettävä myös muut mahd. suojeltavat ja merkittävät puut: esim. Kaivopuistossa amerikanmustapoppeli (suurimpia Suomessa) ja kynäjalava(t).
s. 27 Väestö:
Tätä osiota voisi avata enemmän:
Mitä tämä tarkoittaa leikkipuistojen tarpeelle (onko nykyinen määrä optimaalinen?)
Vanhenevan väestön liikkumisen huomioon ottaminen nykyistä paremmin(esteettömien pääväylien
tavoitteen lisäksi olisi huomioitava seniorien virkistystarpeet, levähdyspaikat, senioriliikunta, senioripenkit..)
- s. 39 Kattovedet valuvat nurmikolle Merimiehenkadun ja Laivurinrinteen kolmikulmaisen puisition
reunassa ja vievät mullat mennessään
- s. 42 Välillä Annankatu-Johanneksentie on vuosien mittaan vähennetty isoja puita (ainakin saksanpähkinä, saarni ja hopapaju). Niitä ei ole korvattu millään.

-s.42 Laivurinrinteen lyhentämisen yhteydessä hävisi orapihlaja-aita, joka oli varpusten mielipaikka. Iloinen sirkutus tervehti ohikulkijaa, nyt on hiljaista.
s.44 Kalusteet ja varusteet (puutteet):
Roskakorien määrä ja koko on useiden kulkureittien varrella ja erityisesti Kaivopuistossa riittämätön. Puistoissa pitäisi olla varustus nykyaikaiseen jätteiden peruslajitteluun (lasi-seka-paperi).
Asukkaiden käyttöön tarkoitetut kierrätyspisteet: ks. yllä kohta Yleistä.
Myös penkkejä on liian vähän/vain keskikesällä.
Puistoista puuttuvat info/opastetaulut.
s.46 Leikkipaikat ja koirapuistot (puutteet):
Leikkipuistoista/puistoista puuttuvat myös varhaisteinien liikuntalaitteet/aktiviteetit.
Koirapuistojen pintamaat vaatisivat tiheämpää vaihto- ja huoltoväliä (haisevat ja pölyävät). Vesipisteet, penkit ja varjopaikat sekä aktiivisuutta lisäävät puunrungot, suuret kivet tms. varusteet ovat
myös käyttäjien toiveena. Tehtaanpuiston koirapuiston kaltevuus aiheuttaa jäisillä keleillä liikkumisongelmia varsinkin ihmisille – ihmisten tulisi koirapuistossa päästä jokaiseen kohtaan (jätteiden
kerääminen); kuivatus, pintamaiden tyyppi, terassoinnit/askeltasot, kasvillisuus.
s. 47 Aluekohtaiset tavoitteet ja ohjeet /Yleisiä kehitystavoitteita:
- Käsijohteiden tarve on sovitettava ympäristön esteettisiin arvoihin: historiallisiin puistoympäristöihin, joissa ei korkeita portaita ja on valittavissa portaaton reitti, esim. Hginniemen puisto, ei välttämättä tarvita käsijohteita. Ehdotamme, että pääjalankulkureitit varustetaan alueen tyyliin sopivin
käsijohtein. Kaikkia puistojen portaita ei ole tarpeen varustaa kaiteilla.
- Valaistuksen yleissuunnitelma: ks. yllä kohta Yleistä
- Viestit liikennesuunnitteluun:
Pollarien tyyppi: mahd. käännettävä, yksinkertainen tyyppi, alueelle ei enää kilpikonnia tai betoniporsaita.
Myös katujen reunakivien korkeudet tarkistettava ja pidettävä korkeina.
Katuihin nopeusrajoitusmaalaukset – tarkistettava rajoitukset ja maalausten kunto (esim. Eiranrannan puiston halkaiseva katu 40km/h on liian suuri nopeus).
Lisäksi Tehtaankadulle toivotaan edelleen liikennevaloja jalankulkijoita (lapset ja vanhukset) varten
- tai riittävän alhaista nopeusrajoitusta valvottuna (kamera?).
s. 47-48 Aluekohtaiset tavoitteet ja ohjeet / Kadut
- Liikennemerkit on suoristettava ja perustettava paremmin
-Tarkistettava liikennemerkkien paikat: samalla tarkistettava merkkien sijainnit ja tarve (KSV:n
kanssa, esim. Telakkakadun telakan puoleinen ”pysäköintikatu” on merkillä ”ajoneuvolla ajo kielletty”, mutta samanaikaisesti varustettu pysäköintimerkeillä, katua käytetään pysäköintiin, läpiajoon,
pyöräilyyn ja kävelyyn..)
- Nopeusmerkinnät/maalaukset ja suojatiemerkinnät uusittava
- Suunnitelmien laatimiseen olisi annettava ohjeita, mm. tiettyjen puistojen historia ja käyttö on kartoitettava tarkasti, puistosuunnittelussa on huomioitava moniaistisuus: taktiilisuus, esteettisyys,
tuoksut, sekä eri ikäiset käyttäjät. On huomioitava, että vaikka suuri osa alueen puistoista ei ole
varsinaisia edustuspuistoja, ne ovat sitä luonteeltaan osana keskustan vanhaa miljöötä, istuskeluja kukkapuistoja; huomioitava myös puistoketjut
- Molokin City-kita ei vastaa muotoilultaan alueen historiallista ilmettä – miten sitä voitaisiin kehittää?

s.49 Katuvihreä
- Ajoesteistä puiden suojana: betoniporsaat ovat alueelle esteettisesti sopimattomia, ne myös töhritään nopeasti, ehdotetaan esim. suoria graniittipaasia tai teräspollareita
s.50 Puistot ja muut viheralueet, kasvillisuus:
- Puistopuista: pyökin kestävyys Suomen oloissa tulisi varmistaa huolella ennen sen laajempaa
kokeilua. Pyökki saattaa myös varjostaa niin, että mikään ei kasva sen alla?
- Korvattavat pensasistutukset on tehtävä alueelle tyypillisillä, mutta helppohoitoisilla lajeilla
- Pensaat ovat tärkeitä lintujen piilopaikkoja. Kun pensaita on vähennetty katujen varsilta (mm. Merimiehenkadun koirapuistikon laidalta), varpuset ovat kadonneet. Pensaaton ja puuton kaupunkiympäristö on hiljainen.
s. 51 Kalusteet ja varusteet
- Aidantolpat ja roskakorien tolpat tulee perustaa huolellisesti ja korjattava tarvittaessa
- Puistoihin opaste/infotaulut
- Alueelle pari kaupunginosa-ilmoitustaulua
s.52 Käytävät ja muut pinnoitealueet
- Kaikkien kiveysten perustustyöt on tehtävä huolella painumisen estämiseksi
- SIP käyttö erittäin jyrkissä puistokäytävissä olisi ok, mikäli sen reunukset tehdään huolellisesti
(graniittikourut/kantti) ja värisävy säädetään luonnonmukaiseksi (nyt käytetty Kaivo-ja Koffinpuistojen väriasfaltti liian tumma ja violetinsävyinen!)
- Sora- ja kivituhkapintaiset puistokäytävät ovat alueelle tärkeitä esteettisesti ”pehmentäviä” ja
akustisesti vaimentavia elementtejä, joita tulee suosia.
s. 54-54 Iso Roobertinkatu
- Huomioitava suunnitteluyhteistyö myös kadun yritysten kanssa (esim. yhtenäiset markiisit, terassikaiteet, tupakkapisteet, akustinen vaimennus, kyltistö..)
s. 56-57 Perämiehenkatu-Tehtaankatu-Sepänkadun aukio
- Sepänaukiolle tarvitaan ajoesteet molempiin päätyihin: pollarit ja/tai korotettu reunakivi- vain huoltoajolle
- Sepänaukion pensaat ja penkit on jo poistettu ja täytetyt pinnat kupruilevat – uutta kalustusta voisi miettiä myös ravintolan ja kioskien kanssa?
- Perämiehenkatu Tehtaankadun ja Speranskintien varrella: jalkakäytävän reunakivi on liian matala, joten jalkakäytävä toimii pysäköintipaikkana (pysäköinti kadulla on kielletty) - reunakivi on korotettava (jalkakäytävää voisi olla mahdollista hieman kaventaa, jolloin kadunvarteen pysähtyminen
olisi mahdollista).
- Tehtaankadun rakennekerrosten uusimisen yhteydessä pitäisi tehdä väliaikainen ratkaisu Telakkakadun risteykselle: esim. suojatiemaalaukset telakan aukion rajalle ja suojatie Telakkakadun jalkakäytävän ja -aukion välille jalkakäytävän linjaan (nykyinen telakan portin kohdalla), sillä tämä on
pääjalankulku-pyörätieyhteys Hietalahden ja Eiranrannan välillä ja uusi katusuunnitelma on odotettavissa n.10v kuluttua.

s.61 Helsinginniemen puisto ( ja liite)
- Suunnitelmassa sanotaan, että puisto-osuus on vähällä käytöllä: ei pidä paikkaansa, sillä puisto
on suosittu auringonottopuisto, ihmiset täyttävät penkit ja piknikillä nurmet. Puisto on hyvä tähän
tarkoitukseen, koska se on rauhallinen ja suojassa liikenteeltä (kiitos niiden “ylikasvaneiden” pensaiden). Lisää penkkejä!
Puisto ei ole epäviihtyisä, vaan rauhallinen ja esteettinen: puistolla voi olla myös “vain” esteettinen
arvo, kaikkialla ei tarvitse olla toimintaa
- Portaissa ei ole käsijohdetta: ei ehkä tarvitse ollakaan, sillä tähän (historialliseen) puistoon ne eivät sovi ja puiston läpi pääsee portaatonta reittiä.
- Leikkipaikan laajentaminen tulee tutkia niin, että puistomaisuus säilyy. Haastatellut naapuruston
asukkaat ja päiväkodin edustajat haluaisivat laajentaa nykyistä leikkipuistoa. Kaksi erillistä aidattua
puistoa eivät tulisi vastaamaan päiväkodin leikkipuiston laajentamistarpeisiin, sillä resurssisyistä
ulkoilun valvontaa ei voida hajauttaa. Leikkipaikan laajentaminen on mahdollista suunnitella siten,
että puiston vehreys ja puusto säilyvät; koko leikkipuistoa ei ole tarpeen kalustaa leikkivälinein eikä
muuttaa sitä kauttaaltaan hiekkapintaiseksi. Leikkipuiston kalustusta on myös uusittava ja varastokatosta peruskorjattava (mm. pestävä lattiapinnoite katokseen). Leikkipaikan laajentamisesta
olemme laatineet erillisen kannanoton yhteistyössä päiväkodin, vanhempainyhdistyksen ja naapuruston kanssa.
- Tarvitaan kasvillisuuskartoitus ja hoitosuunnitelma, jos ei ole tehty: vanhoja hienoja syreenilajikkeita (Hgin puistosyreenit-julkaisussa) ym. kukkivia pensaita, upeat hansaruusut.
- Tämän puiston suunnitelmasta pyydettävä myös kaupunginmuseon/museoviraston lausunto.

s.64-65 Johanneksen puisto (ja liite)
- Tarvitsee historiallisen ja käyttäjäselvitykset ennen kuin suunnitelmaa luonnostellaan. Turva-aita
(väliaikainen?) alimmalle leikkipaikalle on jo tehty. Juha Ilosen ehdotus ylhäällä sijaitsevat leikkikentän uuskäytöstä kahvilana olisi hyvä ottaa pohdittavaksi selvitettäväksi
(http://www.kolumbus.fi/juha.ilonen/Sivusto/04johanneksenaukio.html)
- Keinojääradan perustamisen tutkiminen osana taustaselvitystä /liikuntavirasto.
- Käyttäjistä: epäsosiaalinen aines on vallannut Laivurinrinteen puoleisen istuskelusyvennyksen,
joka on suojassa istutusten ja muurin välissä, varsinkin kesäisin kaljoittelupaikka, joka ajaa tehokkaasti muut käyttäjät puistosta. Istuinryhmän siirto toiseen paikkaan, ylemmäs puistoon, voisi auttaa (aurinkoisempaan, sos. kontrolli)
- Vanhat hiekkaympyrät ylhäällä kunnostettava alkuperäisen suunn. mukaisesti
- Portaiden vierestä ja mäeltä on aina laskettu pulkkamäkeä, sitä ei saa estää istutuksilla tai aidoilla
- Kierrätyspiste sivummalle suojaisempaan ja vähemmän näkyvään paikkaan (esim.muuntamon
yhteyteen tai tunnelin suulle jo nyt ainakin tilapäisesti: yleisesti tulisi laatia suunnitteluperiaatteet
kierrätyspisteille ks. kohta Yleistä.
- Kioskin ympäristö portaineen ja muuntamoineen tutkittava yhdessä mahd. keinojääradan palveluiden kanssa
- Mahdollisiin uusiin louhinta-ajoihin tunnelin kautta tulee varautua suunnitelmaa laadittaessa

LIITTEET:
Puistojen kuntoluokitus:
Kolmikulman puiston luokka on väärä.
Hginniemen puisto:
Ks. yllä
Johanneksen puisto:
ks.yllä
Suojakaide on jo rakennettu.
Ensipuistikko:
- Ensitoimenpiteet: keinueläimet ehdotetaan pois heti, mutta mikäli puiston peruskorjaus vasta 10v
aikajänteen lopussa, pitäisi löytää väliaikaisratkaisu, jolla puiston käyttöä nykyisellään jatkettaisiin.
Huonokuntoinen hiekkalaatikko voidaan purkaa, mutta ehjät keinueläimet säilyttää toistaiseksi?
- Keinut uusittavaksi ja/tai mahdollisesti jonkinlainen leikkimiseen sopiva paikka pohjoisosaan, jos
eteläosa pääosin senioreille? Pitäisi löytää/suunnitella jonkinlainen keinu/kiikku, joka voitaisiin
asentaa ilman leikkipaikan vaatimaa aitaamista ja turva-alustaa. Tätä voisivat myös teinit aikuiset
ja vanhukset käyttää.
- Kasvillisuuskartoitus ja -hoitosuunnitelma on kiireellinen, sillä eteläosan harvinaiset syreenit ja
mongolian/tataarivaahterat ovat kärsineet pahasti myrskyistä/kuivuudesta yms. ja kuolemassa pystyyn, huomattavaa upea Agnes-ruusu Wecksellintien varressa (Hgin pensasruusut -julkaisussa)
- Muuntamon pinnat ja sen ympäristö kunnostettava heti. Jatkossa ovet ja katot yms. kuluvat osat
pidettävä siisteinä säännöllisesti ks. kohta Yleistä.
Telakkapuisto:
- Puiston kierrätyspiste on välittömästi siistittävä ja kunnostettava! Ja peruskorjauksen yhteydessä
sen sijaintia ja rajaamista on harkittava tarkemmin ks. kohta Yleistä
- Leikkialueen peruskorjauksen yhteydessä on tutkittava myös sen rajaamista siten, että puiston
muut alueet saataisiin paremmin puistokäyttöön. Turhat verkkoaidat rajaavat nyt puiston sivut ja
Telakkakadun puoleisen istuskeluaukion aktiivisesta käytöstä.
Kaivopuistonranta 2/ Kaivopuistonranta 3 / Kaivopuistonranta 1 (liitteessä erillisinä kohteina hajallaan)
- ”Kallionnyppylöitä” ei haluta poistettaviksi ja korvattaviksi leveällä asfalttikäytävällä. Kyseessä on
“esteellinen” lyhyt osuus ulkokaarteessa, jossa tie mutkittelee kallioiden välistä ja kallio näkyy. Se
on mielenkiintoinen ja erikoisuus, säilytettävä; täysin esteetön kulku on mahdollista jalkakäytävällä.
Jalkakäytävän kaltevuus on hieman esteettömyysvaatimuksia jyrkempi: tulisi neuvotella esim. Invalidiliiton kanssa ratkaisuista, joilla jalkakäytävä saataisiin helppokulkuisemmaksi myös pyörätuolille.
Louhittavaksi suunniteltu ja esteettömäksi asfaltoitavaksi aiottu rantakallio on asemakaavassa lualuetta = luonnonmukaisena säilytettävä ja hoidettava puistoalueen osa. Se on valtakunnallisesti
merkittäväksi kohteeksi luokiteltua aluetta. Myös Kaupunginmuseon Maarit Henttosen mukaan
kaupunginmuseo vastustaa kallion louhimista ja rantapolun asfaltointia. Kaupunginmuseo on lähettänyt asiasta kirjelmän Helsingin ja Uudenmaan ympäristökeskuksille.
- Ranta-alueesta on tehtävä erillinen suunnitelma. Alueelle on suunnitteilla parhaillaan uusi kioskitämä suunnitelma kytkeytyy oleellisesti rantapuiston kokonaissuunnitelmaan. Kallioiden louhintaa /
asfaltointia tms. ei saa tehdä ennen kokonaissuunnitelman valmistumista.
- Valaistus on suunniteltava taiten ja harkiten. Meren heijastukset, laivojen valot, kuutamot, yms.
ovat arvokkaita aistikokemuksia, joita ei saa hukata valosaasteella. Turva- ja askelvalaistusta
suunniteltaessa huomioitava myös kaapelointi kalliomaastossa ilman avokallion louhintaa.
Rehbinderintien rinne:
- Puusto uusittava uusilla hevoskastanjoilla, joita hoidetaan! (esim. Hesperianpuistossa on uusittu
hevoskastanjoja)

- Maanpintakerros parannetaan ja idänsinililjaistutuksia lisätään, mahdollisesti muita kukkivia
maanpeitekasveja ja sipulikasveja (ei tulppaaneja, koska jänis syö)
- Tänne tarvitaan myös roskikset! (koirat…)
Kaivopuisto 5 /Myllyrinne + Kaivopuisto 4/Laivasillankadun (liitteessä kahdessa kohdassa
erillisinä puistoina)
- Nämä puistot ovat kokonaisuus ja tarvitsevat kokonaissuunnitelman – ei kahta erillistä palasta.
- Ks.kohta Yleistä
Vuorimiehenpuistikko
- Leikkipaikan uudistusta suunniteltaessa tulee puiston kulkuväylät ja leikkipaikan riittävä koko ja
monimuotoisuus sovittaa yhteen. Tällöin tarvittaneen koko puistoa koskevia muutostöitä, ei vain
nykyiseen leikkipaikan sisäisiä muutoksia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää puiston turvallisuuteen
(koetaan nykyisin turvattomaksi, narkomaanit, pultsarit..).
Neitsytpuisto
- Kallioille ei tarvitse keksiä käyttöä, vaan ne voidaan pitää vain kallioina ja/tai istutetaan kalliokasveja, kalliopuutarha (mutta ei efektivalaistusta). Kallion laella jo nyt polku, jonka käyttöä tehostaisi
kallion säännöllinen siivoaminen, kierrätyspisteen/aukion suunnittelu ja luonnonmuotoinen askelmapolku kalliolle….
- Muuntamon naamioinnin sijaan voitaisiin se pitää siistinä ja antaa itse puistolle jotain muotoa,
käytäviä muotoilla, pensasryhmiä?
Tehtaanpuisto
- Koirapuistoon grafiitinharmaa aita – tyylikkäämpi ja maisemaan sulautuvampi kuin betoninharmaa. Puiston muotoilua, tasoja ja istutuksia sen sisällä ja aidan reunoilla tulee myös pohtia samalla. Onnistuisiko tänne vesipiste samalla?
- Koko puistoon (koirapuisto ja urheilukentän itä-eteläpuoli ovat nyt puutteelliset) kunnollinen puistovalaistus ja tällöin myös lisää penkkejä! Kun puisto on valaistu ja kunnossapidetty, pysyy myös
epäsosiaalinen aines kontrollissa…
- Sepänkadun varren vinot tolpat linjattava/ ryhmitettävä/suoristettava ja turhat koirankieltomerkit
poistettava heti
- Myös Laivurinrinteen penger käsiteltävä (istutus, nurmettu kiveys, mahd.ympäristötaideteos..)
- Sepänkadun puolelle kentän viereen kivituhkapintainen kapea polku (nyt tallottu mutanurmi), kentän ympäri juostaan! Kentälle vaihtopenkit ja ehjät maalit, koristeline, pallotteluseinä yms. varustusta
- Sepänkadun päätteen pensaikon poistaminen/siirtäminen heti (samalla kun verkkoaidan+köynnöksen)
- Kioskin ja sen ympäristön siistiminen! Pinnat, korotustasot, varastointi…ks.kohta Yleistä
- Tarvitaan erillinen suunnitelma koko puistosta
Edelfeltinpuistikko
- Tässä voisi olla kukkivia pensaita, esim. Hgin kaupungin keräämiä pensasruusuja tai rodoja ja
atsaleoja
Sinebrychoffin puisto
- Penkkejä pitää lisätä esim. pikkukentän laidalle vaihtopenkeiksi ja pääkäytävien varrelle (esim.
vanhusten lepuutus nousujen jälkeen).
- Citykitoja on lisätty jo. Tyylillisesti eivät sovi puistoon. Missä on kierrätysajatus?
- Värillinen asfaltti on liian sinipunaista ja tummaa. Rajaukset puuttuvat (asfaltti pursuaa nurmen
päälle, kanttaus esim. graniittikivin tarpeen)
- Koirapuistoon varjopaikka esim. puu
- Leikkipuiston valaistus on täysin riittämätön. Leikkialue jatkuu tornilta alas altaalle ja pikkukentälle
- valaistusta on lisättävä myös täällä.
- Erityisesti kesäisin puiston siivoukseen varattava enemmän resursseja. Esim. lasten uima-allasta
ympäröivä pensaikko on läpi kesän täynnä sirpaleita ja pullonkorkkeja.

- Bulevardin varrella olevan ravintolan luona valopylväs on rikki.
- Raskailla ajoneuvoilla ajetaan puiston nurmikoita rikki Bulevardin aukoista käsin. Jos Sinebrychoffin museo tarvitsee kuljetuksia, käytävän kääntymäkohdat levennettävä.
- Pensaita ei saa harventaa - jolloin kävely pensaikon läpi lisääntyy. Lisää pensasistutuksia verhoamaan Koffin asuinkorttelin tyhjiä seinämiä.

Ullanpuistikko
- Tarkasteltava osana Tähtitornin vuoren suunnitelmaa: paljon potentiaalia, tärkeä sijainti Kaivopuiston ja Tähtitorninmäen välittäjänä: istutusalueiden kunnostus, uusia perennaryhmiä, asfaltin
korvaaminen kiveyksellä, valaistus yms.
Merimiehenkadun koirapuisto
- Koirapuiston aita mieluummin grafiitin harmaa.
Tähtitornin vuori / Itäpuoli
- Parkkihallin rampin suojakaide on jo asennettu- Puisto suunniteltava kokonaisuutena !
Engelinaukion keskusta
- Historiallinen selvitys ennen kuin mitään tehdään (paitsi hiekkalaatikon poisto).
- Tutkittava mahdollisuus Engelin tai Bertel Jungin rintakuvan sijoittamiseksi itäpäätyyn
Engelinaukion rinne Ehrensvärdintielle
- Asfaltin sijaan esim. SIP luonnonvärissä? (rinne ei joudu liikenteen kuluttamaksi, joten SIP kestänee hyvin)
- Onko kasviaita tarpeen?
Engelinaukion kallio
- Kalliokasvillisuus ok, pikkupuut ei tarpeen
- Muuntamon siistiminen ja kunnossapito
- Roskakori tarvitaan
Armfeltintien ja Ehrensvärdintien kulma eli Hginniemenpuiston länsipää
- “Ryteikkö” on hansaruusuja, jotka runsaina tuoksuvat huumaavasti kesäyössä.. säilytettävä mutta
karsittava, että ruusut menestyvät: ruusuvalikoimaa voi laajentaa (ks. Hgin puistoruususelvitys) ja
rakentaa kapean liuskekivilaattapolun kärkeen, että pääsee ruusuloistoa ihailemaan: nimikyltit
Merimiehenkadun/Laivurinrinteen kulmapuisto
- Juuri uusitun nurmikon kunnon ylläpito riittänee, varjoinen (?), tärkeintä olisi mainostelineen poisto
Kaivopuisto 3 ja Kaivopuisto 1 (liitteessä kahtena erillisenä puistona)
- Koko Kaivopuisto käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena!
- Kaivopuiston sponsorointihankkeiden käynnistäminen yhteistyössä asukasyhdistysten ja aktiivisten asukkaiden/käyttäjien kanssa
- Penkkien lisäksi; roskikset ja lajittelu sekä kuntoiluvälineet/rakenteet
- Kaivohuoneen ulkoterassin huomioiminen suunnitelmissa?
- Kioski?
Eiran puisto
- Ns. ylikorkeat pensaat myös suojaavat liikenteeltä, luovat puistoon rauhallisen oman tilan; lajikkeet pidetään samoina

- Kioskin ja varsinkin sen ”terassipihan” siistiminen! Pinnat, suoja-aidat, roskat yms.
- Suoja-aitojen + sähkökaappien kunnostus ja ylläpito myös jalkakäytävän puolella
- Penkit myös ylätasolle
Horninrinne
- Levähdyspaikka ja kaiteiden uusiminen on tarpeen. Lisäksi voisi harkita jonkinlaista terassointia
tms. liukuesteitä ?
Juhani Ahon puisto
- Ei asfalttia herkkään puistokokonaisuuteen, vaan noppakivistopparit vaikka useampaan kohtaan
ja sitoutuminen kunnossapitoon! (puistossa pitää hiekan narskua kengän alla): tämä puisto (koko
puistoakseli) on Helsingin helmi. Nykyinen asfaltti on muhkurainen ja reunoiltaa epämääräinen sekä erittäin liukas (johtaa kävelyyn nurmella, joka tallaantuu)
- Nurmikentän kunnostus, perennapenkkien kunnostus ja sitoutuminen perennojen parempaan
hoitoon (ollut retuperällä)
KATUJEN TOIMENPIDETAULUKKO
- Investointihankkeet: Lisättävä koko Viiskulman suunnitelmallinen perusparantaminen ks.kohta
Yleistä
- Ensitoimenpiteet:
Viiskulmassa Fredrikinkadun raitiokiskojen katukivien kiinnitys
Telakkakadulla Tehtaankadun risteyksessä jalkakäytävän paikkauksen lisäksi raiteiden ylityskohtien kunnostus ja suojateiden/merkintöjen maalaaminen sekä väärienliikennemerkkien poistaminen
(ks. myös kohta Yleistä)
Jääkärinkadulla Laivurinrinteen päädyn portaikon ylätasanteen kunnostus, käsijohteiden kunnostus
ja alatasanteen kallistusten korjaus
- Kuivatuspuutteiden selvitys: myös em. Jääkärinkadun –Laivurinkadun- Sepänkadun risteys (portaan alataso)
- Telakkakatu-Hietalahdenranta reitillä palavat edelleen satamaraiteen liikennevalot turhaan.
- Uudenmaakadun tunnelin melusieppareita pitää lisätä kautta koko tunnelin. Lisäksi on tutkittava
kiireellisesti mahdollisuutta kattaa tunnelinsuuta pidemmälle rantaan päin. Viereen (Hietalahdenranta 3) on suunnitteilla uusi asuinrakennus, joka on tunnelin meluvyöhykkeellä.
- Bulevardin eteläpäässä Rettigin talon edestä/raitiotievaunupysäkin vierestä on kuollut lehmus –
uusi puu tilalle.

