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Hei, 
kiitos aloitteestanne koskien Tervasaaren puhtaanapitoa.  
 
Tervasaari on viheralueiden osalta hoitoluokitettu suurimmaksi osaksi hoitoluokkaan A2 sekä osin A3 
hoitoluokkaan (niittyalue).  
Helsingissä on laadittu viheralan valtakunnallisia ohjeita mukaillen paremmin Helsinkiin sopivat ohjeet sekä 
laatuvaatimukset, jotka perustuvat laadun kuvaukseen. Näitä laatukuvauksia, tuotekortteja, ollaan 
päivittämässä parhaillaan. Tuotekortit (13 erillistä) ovat aiemmin olleet verkkosivuilla luettavissa, mutta ne 
otettu pois siihen asti, kunnes päivitystyö on tehty.  
 
Koronan vaikutuksesta Helsingissä ja  Helsingin rannoilla sijaitsevien puisto- ja viheralueiden käyttö on 
lisääntynyt hyvinkin huomattavasti.  Näin merkittävään ja laaja-alaiseen kasvuun emme ole pystyneet 
puhtaanapidon osalta varautumaan. Puistot ovat muuttuneet ulkoilmaravintoloiksi ja paikoin vaikuttaa 
siltä, kuin ne olisivat myös yökerhoja. Tällaisen käytön vaikutuksia olemme koittaneet saada hallintaan, 
mutta valitettavasti löytyy kohteita, joiden osalta emme ole onnistuneet. 
Sinänsä puistojuhlinta ei ole uusi ilmiö, onhan Helsingin kantakaupungin puistot olleet vuosikausia hyvinkin 
aktiivisessa käytössä alkukeväästä aina juhannukseen saakka, jonka jälkeen käyttö yleensä  on vähentynyt 
ja rauhoittunut. Nyt haasteena on poikkeuksellisen suuri ihmismäärä yhdistettynä ravintoloiden 
rajoitettuun aukioloon ja niiden mukanaan tuomat haasteet. 
 
Viestissänne asukasyhdistys esittää, että: 

• Kaupunki antaa tarkemmat tiedot Tervasaaren puhtaanapitosopimukseen kuuluvista 
toimenpiteistä ja niiden määrästä. Asukasyhdistyksen mielestä ei ole oikein, mikäli esim. terveyttä 
vaarantavien lasinsirpaleiden ja tupakantumppien poistaminen ei kuulu Staran tehtäviin.  

Liitteenä puhtaanapidon tuotekortti, jossa kuvattu puhtaanapidon vaatimukset.  Valitettavasti 
tupakantumppien ja lasinsirujen osalta emme puistoalueilla taida koskaan päästä optimaaliseen tilaan.  
Tervasaaren tuodaan vaihtolava viikonlopuiksi. Jatkamme tätä tarpeen mukaan aina koulujen 
aloitusviikonlopun yli. 
Selvitämme myös mahdollisuutta ottaa Tervasaari viikonloppusiivouksen piiriin. Staran keskustan piirin 
henkilöresurssit käyvät vähiin viikonloppusiivousta vaativien puistojen määrän noustua. Koitamme 
kuitenkin löytää ratkaisun asiaan.    
 

• Kaupunki tehostaa Tervasaareen siivousta ml. lasinsirut ja tupakantumpit.  
Kallioalueille rikotut pullot ovat paitsi puiston käyttäjille erittäin ikävä asia, niin myös alueen hoitajille. 
Niiden kerääminen on todella hankalaa ja hidasta. Näkyvät sirut ja sirukasat poistetaan, mutta varmasti 
kallioille tai nurmialueille jää sirpaleita. Tupakantumppien osalta ainoastaan Esplanadi haravoidaan joka 
päivä, muissa puistoissa tumppeja valitettavasti jää puistoihin.   
 

• Kaupunki tarkistaa Tervasaaren roskakorien kunnon ja lisää kannellisten roskakorien määrää.  Näin 
vältettäisiin, että linnut eivät levitä ylitäysien roskisten roskia eivätkä roskat päädy mereen.  

Helsingin kaupungilla on yleisillä alueilla pääsääntöisesti  käytössä kaupungin kalusteohjelman mukaiset 
roska-astiat. Niiden suunnittelussa on huomioitu lukuisia asioita, mm. linnut. Täysiä roska-astioita on 
lintujen helppo tyhjentää, jolloin alueen siisteys luonnollisesti kärsii. Tehostamme roska-astioiden 
tyhjennystä. 
 

• Ehdotamme lisäksi, että Tervasaaren spraymaaleilla sotketut puistonpenkit ja roskakorit siistitään 
ja selvitetään mahdollisuus parantaa alueen valvontaa esim. kameravalvonnalla. 
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Ilmoitamme töhryistä putsausta varten.  
Kameravalvonnan lisääminen puistoalueille hyvin haastava aihe ja vaatii laaja-alaista keskustelua. 
Selvitämme, mikä on toimialan  
 
Olemme keskustelleet Staran keskustan piiripuutarhurin kanssa Tervasaaren tilanteesta ja koitamme 
yhdessä löytää erilaisia ratkaisuja puhtaanapidollisiin haasteisiin. Tavoitteenamme on poikkeuksellisista 
ajoista huolimatta pitää Helsingin puistoalueet viihtyisinä ja miellyttävinä virkistysalueina. 
 
Ystävällisesti,  
Katriina Arrakoski 
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