
Kirje Helsingin kaupungille/Hannu Seppälälle 14.4.2022 
 
Kiitokset vastauksestanne (vastausviesti alla) Kruununhaan asukasyhdistyksen 23.6.2021 lähettämään 
kirjeeseen Tervasaaren tilanteesta. 
 
Tervasaaren ja sinne johtavien kävely- ja autoteiden roskaaminen jatkui koko kesän 2021. Myös ilkivallan 
teko alueella lisääntyi jonkin verran, mm. istuinpenkkien ja roska-astioiden sotkeminen maaleilla sekä 
liikennemerkkien, roska-astioiden, roskien ja pelastusrenkaiden heittäminen mereen.  
 
Alueella on lisäksi nähty aiempaa enemmän rottia. Osa Kruununhaan lapsiperheistä onkin kertonut, että he 
eivät enää käy Tervasaaressa, koska he eivät koe leikkipuistoa eivätkä saarta turvalliseksi leikki- ja 
oleskelupaikaksi lapsilleen. Puisto- ja viheralueiden määrä Kruununhaassa on vähäinen, 
joten on tärkeää säilyttää Tervasaari puhtaana ja turvallisena puistona myös lähialueen asukkaille eikä 
päästää aluetta eri alueilta tulevien juhlijoiden bilepaikaksi. 
 
Roskaamista syntyy myös alueella sallittujen ilotulistusten yhteydessä ja roskia lentää myös mereen. 
Saaressa pesii monia lintulajeja ja rannoilla ui paljonlintuja, mm. joutsenia ja sorsia, joten roskaaminen 
haitallista myös linnuston kannalta.  
 
Kysymme Kruununhaan asukasyhdistyksen hallituksena, mitä toimenpiteitä kaupunki on tehnyt 30.6.2021 
antamansa vastauksen jälkeen ja ehdotamme seuraavia toimenpiteitä 
 

- saaren ja sinne johtavan tien siivous päivittäin heti aamusta, perusteluna se, että alueella on lasten 
leikkipuisto ja koirapuisto ja alue on koululaisten retkikohde 

- tehostettu siivous viikonloppuisin heti aamusta 
- valvontakameroiden asentaminen eri puolille Tervasaarta ja myös saareen johtavalle kulkureitille, 

ml. aidattu leikkipuisto, koska myös tätä sotketaan 
(jos valvontakameroita puistoissa ja julkisissa tiloissa Helsingissä käytetään) 

- sillan alkuun ja loppuun isot kyltit: roskaton alue, vrt. esim. dronekieltoaluekyltit Kluuvissa 
- lisää roskiksia ja niiden maalaaminen näkyvämmällä värillä ja kylkeen ”roskaton alue” -leiman tai 

”kiitos, että pidät Tervasaaren siistinä”-leima 
- poliisivalvonnan näkyvä lisääminen viikonloppuisin, juhlapäivien aattona ja juhlapäivinä erityisesti 

iltaisin  
- puistovartijan palkkaaminen touko-syyskuun ajaksi 
- säilytetään osa Tervasaaresta niittyalueena, mutta huolehditaan myös näiden alueiden siisteydestä 

ja että alueilla ei ole lasinsiruja, huumeneuloja tms.  
- Tervasaaren kuntoilupaikan kunnostaminen ja kestävien kuntoiluvälineiden hankinta, koska tämä 

on ainoa ulkokuntoilupaikka Kruununhaan alueella 
 
Aurinkoista kevään jatkoa!  
 
Ystävällisin terveisin Marjut Huttunen / Kruununhaan asukasyhdistyksen hallitus  
 
 
 


