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VUOROVAIKUTUSMUISTIO

Hyväntoivonpuiston eteläosa
välillä Länsisatamankatu -
Melkinlaituri

Hyväntoivonpuiston suunnittelun aikaisessa vuorovaikutuksessa on hyödynnetty
Hyväntoivonpuiston projektiportaalia osoitteessa https://bit.do/hyvantoivonpuisto.

Hyväntoivonpuiston suunnittelutyön käynnistyessä puistosuunnitteluun kerättiin puiston tulevien
asukkaiden ja käyttäjien toiveita ja ehdotuksia 29.10.-10.11.2016 välisenä aikana. Toiveita ja
ehdotuksia sai antaa Jätkäsaaren infokeskuksessa ja kirjastossa (Huutokonttorissa)
paperimuodossa ja sähköisellä lomakkeella projektiportaalissa. Asukkaiden antamat toiveet ja
ehdotukset kirjattiin muistioon, joka on luettavissa Hyväntoivonpuiston projektiportaalissa.

Hyväntoivonpuiston puistosuunnitelman lähtökohtana on Jätkäsaari, Atlantinkaari asemakaavan
muutos 12331 ja liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatima Atlantinkaaren alueen
liikennesuunnitelma nro 6524-1.

Tiedote puistosuunnittelun aloittamisesta on lähetty 12.10.2016. Tiedote lähetettiin rajautuvien
kiinteistöjen omistajille sekä Jätkäsaariseuralle.

Puistosuunnitelmaluonnos, jossa oli huomioitu asukkaiden toiveet ja ehdotukset, oli esillä 1.6.-
18.6.2017 välisenä aikana Jätkäsaaren infokeskuksessa ja kirjastossa (Huutokonttori),
osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat sekä
Hyväntoivonpuiston nettipohjaisessa projektiportaalissa osoitteessa bit.do/hyvantoivonpuisto.
Jätkäsaaren infokeskuksessa ja kirjastossa oli esillä palautelomakkeita ja palautelaatikko
mahdollisia kommentteja varten. Nettiportaalissa palautetta sai antaa sähköisen lomakkeen
kautta.

Puistosuunnittelua koskeva yleisötilaisuus pidettiin Jätkäsaaren infokeskuksessa 1.6.2017.
Samassa tilaisuudessa oli esiteltiin myös muita Jätkäsaaren suunnitteilla tai rakenteilla olevia
hankkeita. Tilaisuudessa oli paikalla edustajat Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön
toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen puisto- ja vihersuunnittelupalvelusta,
liikennesuunnittelusta sekä suunnittelukonsulteilta. Tiedote yleisötilaisuudesta lähetettiin
suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille, Jätkäsaari-seuralle sekä siitä tiedotettiin Ruoholahden
Sanomissa.  Yleisötilaisuudessa kävi yhteensä noin 300 henkilöä.
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Puistosuunnitelma oli nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 3.10.-
17.10.2017 välisen ajan. Tiedote yleisötilaisuudesta lähetettiin rajautuvien kiinteistöjen
omistajille sekä Jätkäsaari-seuralle.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n 1. momentin perusteella vain osallisilla on oikeus
tehdä muistutus puistosuunnitelmaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen
nähtävilläoloajan päättymistä.

Puistosuunnitemaan ei tullut muistutuksia.

Suunnittelun alussa saadut asukkaiden toiveet ja ehdotukset puistosuunnitelman
sisältöön:

Asukkailta saatiin palautteita Jätkäsaaren infokeskuksessa ja kirjastossa paperimuodossa 4
kappaletta ja sähköisellä lomakkeella projektiportaalissa 96 kappaletta.

Palautteet koskivat mm. puiston kasvillisuuteen, toimintoihin ja reitteihin liittyviä asioita. Puiston
toivottiin mahdollistavan erilaiset liikunta-aktiviteetit, kuten puistojumpan, ulkokuntosalitoiminnan
ja talvisin hiihdon. Lasten leikkipaikka oli hyvin toivottu ja väritykseltään sen ei haluttu olevan
liian räikeä. Puiston tulisi olla esteetön ja huomioida kaikki käyttäjäryhmät. Penkit ja rauhalliset
oleskelupaikat olivat toivottuja. Asukkaat halusivat puistoon paljon kasvillisuutta ja esim.
hyötykasveja. Toivottuja olivat myös grillausmahdollisuus, kahvila, esiintymislava, vesiaihe ja
piknik-paikka. Riittävää määrä jäteastioita sekä yleistä wc:tä toivottiin useassa palautteessa.
Koirien huomioiminen puiston toiminnoissa oli tärkeää. Puistoon toivottiin merellistä teemaa ja
rannan huomioimista muutenkin suunnittelussa. Reittilinjauksista kriittistä palautetta annettiin
mm. puiston pääreitin linjauksesta nurmialueen halki.

Palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta 5806/1-2 (esillä 1.6. – 18.6.2017)

Esillä olleesta puistosuunnitelmaluonnoksesta nettiportaalin kautta saadut palautteet:

Palaute:

Avaralta näyttää. Paljon puita ja nurmikkoalueita. Kommentoin myös puiston pohjoisosaa.
Viljelypalstat hyvä ja istuma-alue penkit. Kaipaan kuitenkin kukkivia kasveja, kukkivia puita
ja pensaita esim. sireenejä, omena- ja kirsikkapuita ja perennealueita suojaisiin paikkoihin.
Heiniä kuulemma tulee. Nekin sopivat teemaan. Tuoksuja ja kukkaloistoa enemmän.

Vastaus:

Olemme panostaneet puiston kasvillisuussuunnitteluun. Puistoalueelle on tulossa
monipuolinen puusto ja pensaskasvillisuus. Myös jonkin verran heiniä ja perennoja.
Kasvillisuusvalinnat ovat vielä kesken mutta pyrimme panostamaan kasvivalikoiman
monipuolisuuteen. Esimerkiksi leikkipuiston eteläpuolelle, puiston länsilaidalle, tulee
monipuolinen ja herkkä istutusalue atsaleoineen.

Palaute:

Kuntoilu ja viljelyalue: Ei todellakaan tule käyttää näin isoa aluetta nurmesta kuntolaitteille
ja taas jollekin rumalle päällysteelle, joiden käyttö on pientä/olematonta. Menkää
katsomaan Kaivariin. Kukaan ei niitä rumia kuntolaitteita käytä koskaan. Älkää samaa
virhettä tehkö siis Jätkäsaaressa! Videolla näkyvät tiet jotka pilaavat nurmialueet pieniksi
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plänteiksi ovat a) liian leveitä ja b) niitä menee sikin sokin LIIKAA. Eli kaventakaa teitä ja
ottakaa osa niistä pois.

Vastaus:

Puistoalue on todella laaja. Reitit sen läpi tulevat olemaan tarpeeseen. Jos niitä ei rakenneta
ne muodostuvat sinne käytön mukaan. Vihreitä nurmialueita tulee varmasti kaikille siellä
riittämään.

Tyynenmerenkadulle on suunniteltu liikuntapuisto. Mitään suurimuotoista
liikuntapaikkaa ei ole siis Hyväntoivonpuistoon suunnitteilla. Kuntoilu ja liikunta tulevat
kaikkinensa sijoittumaan liikuntapuiston alueelle. Pieniä liikuntapisteitä voidaan sijoittaa
Hyväntoivonpuiston alueelle.

Palaute:

Taideteostila: Kuinka moni asukas haluaa oleskelutilan menevän jollekin taideteokselle. Ei
kiitos taideteosta! Hyödyntäkää tila nurmella ja keksikää jokin muu paikka taideteokselle.
Laittakaa taideteos muualle ei siis nurmitilaa ja puu tilaa viemään.

Vastaus:

Hyväntoivonpuiston alueella on paljon vapaata tilaa oleskeluun. Taideteoksen toivotaan
tuovan alueelle omaleimaisuutta ja identiteettiä. Toivottavasti kaikki voimme nauttia Laura
Könösen taideteoksesta sen valmistuttua. Hän tekee sen juuri tälle paikalle ja teille
asukkaille.

Palaute:

Esiintymispaikka lopussa: Kuka oikeasti siellä esiintyy? Älkää nyt tehkö samanlaisia turhia
asfaltti plänttejä kuin Ruoholahti on täynnä. Niitä ei oikeasti kukaan käytä ja silloin ne vain
vievät haluttua nurmitilaa. Kiva ajatus mutta ei niitä käytä kukaan!!

Vastaus:

Esiintymisalueen tarkoituksena on mahdollistaa pienimuotoiset tapahtumat Hyväntoivonpuiston
alueella. Vastaavaa aluetta ei puiston alueella ole. Tapahtumien järjestämiseen tarvitaan muun
muassa sähköä ja vettä, jotka tässä kohdassa koitetaan asukkaille ja käyttäjille järjestää.
Esiintymisalueen laajuus ja muoto tulevat tarkentumaan jatkosuunnittelun yhteydessä.

Palaute:

Miksi puiston lopussa ei ole uimapaikkaa tai millään tavalla hyödynnetä merta johon puisto
loppuu? Miksei sinne tehdä esim. yhteissaunaa josta voi pistäytyä uimaan?

Vastaus:

Hyväntoivonpuiston suunnittelu ei koske ranta-alueiden suunnittelua. Välitämme
ajatuksenne alueen kaavasuunnittelijoille. Merenkäynnin kannalta alue on haastava uimisen
kannalta.
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Palaute:

Raitti on levoton ja aivan liikaa viemässä tilaa nurmelta! Katsokaa paljonko se vie tilaa
oleskelutilasta. Kapeita hiekkateitä mieluummin! Katsokaa muutenkin paljonko esim.
kuntoilualue vie tilaa. pienentäkää 2/3 siitä pois!

Vastaus:

Puiston raitit on suunniteltu liikennesuunnitelman mukaisesti. Hyväntoivonpuiston halki
menevä reitti on yksi uuden asuinalueen pyöräilyn ja jalankulun pääreiteistä. Ylläpidon
kannalta pääreitit ovat aina päällystettyjä. Kapeat hiekkatiet eivät ole sopivia, koska ne eivät
kestä aurausta tms.

Kuntoilu- ja viljelyaluetta sekä sen laajuutta tarkastetaan suunnittelun edetessä.

Palaute:

Hej! Mitenkä se Jätkäsaaren koirapuistohanke edistyy? Jo silloin kolme vuotta sittenhän tätä
asiaa käsiteltiin kokouksessa Huutokonttorilla ja sen jälkeen on koirien lukumäärä varmasti
tällä alueella jo tuplaantunut! Puistolle olisi todellakin tarvetta.

Vastaus:

Alueelle ei ole tulossa tällä hetkellä uutta koirapuistoa. Helsingin kaupungin
koirapuistolinjauksen mukaan on asetettu tiettyjä vaatimuksia koirapuistojen paikoille ja
ominaisuuksille. Niillä perusteilla ei Hyväntoivonpuiston alueella koirapuistolle löydy
sopivaa paikkaa. Hyväntoivonpuiston alueelle rakentuu aikanaan muutamia koira-
käymälöitä. Ne ovat osoittautuneet käytössä todella toimiviksi.
Selkämerenpuistoon rakentuu tällä hetkellä pieni koira-aitaus.

Esillä olleesta puistosuunnitelmaluonnoksesta Jätkäsaaren infokeskuksessa ja
kirjastossa kirjallisesti saatu palaute:

Palaute:

Tämä saattaa olla monella tapaa ongelmallinen ehdotus, mutta olisis tosi hienoa, jos
puistossa voisi olla uimalampi (”natural pool”). Mutta muutenkin kyllä suunnitelmat
vaikuttavat oikein hyviltä.

Vastaus:

Uimalampera ei pystyä alueelle rakentamaan.  Se ei ole kaavallisesti tai
toiminnallisesti mahdollista. Toivottavasti meren läheisyys tuo kuitenkin iloa asumiseen
alueella.

Palautteisiin on vastattu sähköpostitse asukkaille. Lisäksi vastaukset palautteisiin julkaistiin
Hyväntoivonpuiston nettipohjaisessa projektiportaalissa osoitteessa bit.do/hyvantoivonpuisto.


