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§ 55
Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite Arabian rantapuiston kehittämisestä
HEL 2018-010106 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Kaisa Hernbergin aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuutettu Kaisa Hernberg ja 21 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että Arabian rantapuiston viihtyisyyttä parannetaan mm.
puuistutuksin ja sijoittamalla puistoon penkkejä, grillauspaikka ja koirapuisto sekä aidattu alue pallopeleille.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Arabianrannan rantapuisto muodostuu Arabian rantapuistosta ja Toukolan rantapuistosta. Vanhankaupungin aluesuunnitelmassa vuosille 2016–2025
on esitetty Arabianrannan ja Kyläsaaren puistoalueiden hoito- ja kehittämissuunnitelman laatimista. Hoito- ja kehittämissuunnitelman laatimisen on suunniteltu alkavan vuonna 2019-2020 sen mukaan kuin Kyläsaaren maankäytön suunnittelu ja alueen muut suunnitelmat etenevät.
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Rantapuiston suunnittelussa on huomioitava mm. heikot pohjaolosuhteet, haastava merellinen sijainti, ajoittaiset tulvat ja ympäristön kehittyvä maankäyttö.
Laajoihin puu- ja pensasistutuksiin ei ole mahdollista investoida ennen
kuin alueen muu suunnittelu etenee. Pöytä- ja penkkiryhmien sekä grillipaikan sijainti ratkaistaan laadittavassa hoito- ja kehittämissuunnitelmassa.
Rantapuiston puolelle perustetun pelinurmen suojaamista hanhien laiduntamiselta on selvitetty. Maisemaniitty on aitaa tehokkaampi keino
rajoittaa hanhien laidunnusta, joten puistossa on lisätty niittynä hoidettavien alueiden määrää. Hoito- ja kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan nurmikon korvaamista muulla pelaamiseen sopivalla pinnalla.
Yleisten töiden lautakunnan 11.10.2016 hyväksymän koirapalvelulinjauksen mukaan tavoitteellinen etäisyys lähimpään koira-aitaukseen on
enintään kolme kilometriä. Olemassa oleva palveluverkko täyttää tavoitteet koira-aitausten saavutettavuudelle, eikä linjaukseen liittyvässä
verkostosuunnitelmassa ole osoitettu Arabianrantaan koira-aitausta.
Koirapalvelulinjauksessa esitettiin koira-aitauksen ja koirien uimapaikan
sijoittamista Kyläsaaren puolelle, mutta paikan tarkempi selvittäminen
on ajankohtaista vasta Kyläsaaren maankäytön suunnittelun edetessä.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 14.01.2019 § 20
HEL 2018-010106 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Kaisa Hernbergin aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 04.12.2018 § 621
HEL 2018-010106 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Arabianrannan ja Kyläsaaren viheralueet muodostavat tärkeän rantapuistovyöhykkeen. Puistoja kehitetään monipuolisena, asukkaiden tarpeisiin vastaavana kokonaisuutena.
Arabianrannan rantapuisto muodostuu Arabian rantapuistosta ja Toukolan rantapuistosta, jotka on suunniteltu ja rakennettu vuonna 1997
valmistuneen yleissuunnitelman pohjalta.
Tavoitteena oli luoda yhtenäinen, vetovoimainen ja tilallisesti selkeä
rantapuisto. Avoin maisema ja näkymät merelle olivat suunnittelun lähtökohta, minkä takia suurin osa puistosta on niittyä tai nurmikkoa.
Puuistutukset on suunniteltu rajaamaan tilaa ja suojaamaan pohjoistuulilta. Niiden tarkan sijoittelun on määrännyt ensisijaisesti näkymien
avaaminen korttelialueilta Vanhankaupunginlahdelle.
Käyty vuorovaikutus ja suunnitelmat
Rantapuistosta on käyty vuoropuhelua asukkaiden kanssa muun
muassa Arabianranta, Toukola ja Vanhakaupunki demokraattisen päätöksenteon kasvualustana -hankkeen yhteydessä. Sen tuloksena asukasraati laati puistosta julkilausuman vuonna 2013. Asukkailta saatu
palaute otettiin huomioon Vanhankaupungin aluesuunnitelmassa vuosille 2016–2025. Siinä esitetään Arabianrannan ja Kyläsaaren puistoalueiden hoito- ja kehittämissuunnitelman laatimista alkuperäisen puistosuunnitelman, saadun asukaspalautteen, kehittämisvision ja tarveselvityksen perusteella.
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Aluetta on tarkasteltu muun muassa Kumpulanpuron valuma-alueen
hulevesiselvityksen ja -suunnitelman sekä Hermannin rantatien kunnallisteknisen suunnittelun yhteydessä. Kumpulanpuron kehittäminen sekä
Kyläsaaren ja Arabianrannan suojeleminen merivesi- ja rankkasadetulvilta edellyttää toimenpiteitä myös alueella. Puistoon on esitetty myös
pyöräilyn laatukäytävän rakentamista.
Puiden istutus rantapuistoon
Rantapuiston suunnittelu täytyy tehdä harkiten muun muassa heikkojen
pohjaolosuhteiden, kasveille haastavan mereisen sijainnin, ajoittaisten
tulvien ja ympäristön kehittyvän maankäytön takia. Esimerkiksi laajoihin
puu- ja pensasistutuksiin ei ole mahdollista investoida ennen kuin alueen muu suunnittelu etenee. Puiden istuttamisessa tulee ottaa huomioon maanpinnan painuminen, joka saattaa tulevaisuudessa vaatia
täyttöjä puiston alueella.
Pelikenttä
Arabianrannan liikuntapuistossa sijaitsee aidattu liikuntakenttä, minkä
lisäksi rantapuiston puolelle perustetulla pelinurmella pelataan. Alue on
nurmipintainen, ja hanhet käyttävät sitä ruokailuun. Aitaamisen vaikutusta hanhien käyttäytymiseen tutkittiin Arabian ja Toukolan rantapuistoissa vuosina 2016 ja 2017. Tutkimuksen perusteella hanhien laidunnusta ei voida kokonaan estää niillä alueilla, joilla se häiritsee. Hanhet
välttävät laiduntamista aitojen takana, mutta maisemaniitty on aitaa tehokkaampi keino rajoittaa hanhien laidunnusta. Puistossa on jo lisätty
niittynä hoidettavien alueiden määrää.
Heikkojen pohjaolosuhteiden takia puistoon sijoitettavien aitojen ja
muiden rakenteiden perustamis- ja kunnossapitokustannukset ovat tavanomaista korkeammat. Kevyetkin rakenteet painuvat 1–2 vuoden aikana, jolloin ne pitää oikaista. Edellä mainituista syistä johtuen pelinurmen aitaaminen ei olisi tarkoituksenmukainen ratkaisu hanhien laiduntamiseen. Hoito- ja kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan nurmikon korvaaminen toisella pelaamiseen sopivalla pinnalla.
Kaupunki jatkaa edelleen muiden keinojen selvittämistä hanhien laiduntamisen rajoittamiseksi.
Kalusteet
Pöytä-penkkiryhmien ja grillipaikkojen lisäämistä on esitetty asukasraadin julkilausumassa ja se on kirjattu Vanhankaupungin aluesuunnitelmaan. Hoito- ja kehittämissuunnitelmassa ratkaistaan, minne päin
puistoa sijoitetaan pöytä-penkkiryhmiä ja grillipaikka. Sen sijoittaminen
tehdään niin, ettei paikasta synny häiriötä.
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Koira-aitaukset
Yleisten töiden lautakunta hyväksyi 11.10.2016 koirapalvelulinjauksen,
jonka mukaan tavoitteellinen etäisyys lähimpään koira-aitaukseen on
enintään kolme kilometriä. Olemassa oleva palveluverkko täyttää tavoitteet koira-aitausten saavutettavuudelle, eikä linjaukseen liittyvässä
verkostosuunnitelmassa ole osoitettu Arabianrantaan koira-aitausta.
Arabianrannassa kaikista asunnoista on korkeintaan kilometrin etäisyys
lähimpään koira-aitaukseen Pornaistenniemelle, Kumpulanlaaksoon tai
Vallilanlaaksoon.
Rantapuisto olisi koira-aitauksen sijoittamiselle haastava paikka. Se tulee sijoittaa melun vähentämiseksi riittävän kauas asunnoista lähelle
rantaa, missä se olisi altis tulville. Maanpinnan painumisen takia taas ei
voida taata, ettei aidan ja maanpinnan väliin muodostu aukkoja, joista
koirat pääsevät karkaamaan.
Koirapalvelulinjauksessa esitettiin koira-aitauksen ja koirien uimapaikan
sijoittamista Kyläsaaren puolelle, mutta paikan tarkempi selvittäminen
on ajankohtaista vasta Kyläsaaren maankäytön suunnittelun edetessä.
Hoito- ja kehittämissuunnitelman aikataulu
Aloitteessa esitetyt toimenpiteet vaativat suunnittelua ja yhteensovittamista alueen muuhun kehittämiseen. Arabian rantapuiston hoito- ja kehittämissuunnitelman yhteydessä pohditaan puiston tulevaisuutta vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Toimintojen, kasvillisuuden ja kalusteiden sijoittaminen suunnitellaan niin, etteivät ne ole esimerkiksi
näkymien tai melun takia ristiriidassa asumisen kanssa. Hoito- ja kehittämissuunnitelman laatiminen alkaa näillä näkyminen joko ensi tai sitä
seuraavana vuonna. Edellä mainitun lisäksi hoito- ja kehittämissuunnitelmaan ja sen aikatauluun vaikuttaa se, miten Kyläsaaren maankäytön
suunnittelu ja alueen muut suunnitelmat etenevät.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Inka Lappalainen, aluesuunnittelija: 310 21344
inka.lappalainen(a)hel.fi
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