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Uutta Itä-Helsinkiä, Kallvikintien suunnitteluperiaatteet 

Aika 18.4.2018  klo 16.00 – 20.00  

Paikka Itäkeskuksen peruskoulu, asukastilaisuus  

Läsnä Jussi Ukkonen arkkitehti, Asemakaavoitus  

Vuosaari-Vartiokylänlahti–tiimin muut suunnittelijat  
sekä muuta henkilökuntaa kaupunkiympäristön toimialalta 

 
 
 
Osallistujat  n. 120 asukasta 
 
 

1 Tilaisuuden kulku 

Kaupunkisuunnitteluviraston Itäinen alueyksikkö järjesti yhdessä Raide-Jokerin, 
Kruunusillat-hankkeen ja Kulttuurikeskus Stoan suunnittelijoiden kanssa 
asukastilaisuuden vireillä olevista kaupunkiympäristötoimialan hankkeista. Tapahtuma 
järjestettiin Itäkeskuksen peruskoulun liikuntasalissa. 

Itäisen alueyksikön päällikkö Anri Linden avasi tilaisuuden klo 16.00 esittelemällä 
taustatietoja ja Itä-Helsingin yleistä kehitystä. Tämän jälkeen pidettiin esitykset 
alueellisista hankkeista ja erikoishankkeista (Raide-Jokeri, Kruunusillat ja Kulttuurikeskus 
Stoa). Esitykset toistettiin klo 19.00 eri järjestyksessä. 

Esitysten välissä asukkaat saattoivat esittää kysymyksiä ja keskustella esillä olleista 
asemakaavahankkeista hankkeiden valmistelijoiden kanssa. Yhteensä hankkeita oli esillä 
35 kpl.  

Kallvikintien suunnitteluperiaatteiden osalta esillä oli 23.3.2018 päivätty luonnos 
suunnitteluperiaatteista, hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja 16.4.2018 
päivätty suunnitteluperiaatteiden lähtökohtia kokoava esitysvihko. Lisäksi 
asukastilaisuutta varten alueesta oli tulostettu A0-kokoinen ilmakuva, johon mielipiteitä 
saattoi kirjata. 

2 Yhteenveto tilaisuudessa esitetyistä kysymyksistä ja näkemyksistä:  

 
- Merikorttitien ja Kallvikintien risteyksen toimivuutta kritisoitiin. Kääntyminen 

Kallvikintieltä Merikorttitielle väistämisvelvollisena aiheuttaa ruuhkaa koko väylälle.  
- Heteniityn peruskoulun liikennejärjestelyjä Heteniityntiellä toivottiin saattoliikenteen 

kannalta paremmiksi. Heteniityntielle esitettiin kääntöpaikkaa saattoliikennettä varten. 
- Toivottiin, että Rantakiventiellä oleva suojeltu entinen ruotsinkielinen peruskoulu 

voitaisiin kunnostaa, tai velvoittaa rakennuksen kunnostaminen täydennysrakentamisen 
yhteydessä. 

- Alueen kaupunkirakenteen metsäisen luonteen arvoa korostettiin. Kallvikintien varren 
puistoa toivottiin säilytettäväksi mahdollisimman paljon. Kritisoitiin, että 
täydennysrakentamistavoite menee kaupunkikuvan edelle. 
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- Mustavuoren alueen rakentamista vastustettiin. Niinisaarentien pohjoispuolta ei tulisi 
rakentaa. 

- Olemassa olevan Vuosaaren pohjoisen ostoskeskuksen tilalle esitettiin 
täydennysrakentamista, jossa olisi liiketilaa ja asumista hieman Myllypuron uuden 
ostoskeskuksen tapaan. 

- Urheilukentän toimintojen kehittäminen, kaupallisten palveluiden lisääminen ja 
pukeutumistilojen päivittäminen. 

- Kallvikintien ja Ulappasaarentien välisiä kortteleita pidettiin nykytilassaan tiiviinä. 
- Metroa toivottiin jatkettavaksi satamaan ja samalla on pyrittävä houkuttelemaan lisää 

yrityksiä satama-alueelle. 
- Toivottiin Bussiliikenteen runkolinjan 560 lisäksi muuta syöttöliikennettä lyhyiden 

matkojen helpottamiseksi. Linjan 560 pysäkkejä toivottiin lisää. Tulevan pikaraitiotien 
nopeus kyseenalaisetttiin. 

- Vistra II –viheryhteys tulisi tehdä laadukkaammaksi tai ainakin säilyttää.  
- Tiealueiden hulevesien imeytykseen ehdotettin tielaitoksen ”kaksoisoja”-menetelmää. 
- Täydennysrakentamista toivottiin myös Kallvikintien lähiympäristöä laajemmalle 

alueelle. 
- Täydennysrakentamisen korkeuden tulisi vastata viereistä rakennuskantaa. 
- Aiheen käsittelyä varten toivottiin toista asukastilaisuutta. 
- Airoparintien ja Rastilantien väliselle etelä-pohjois –suuntaiselle puistoalueelle toivottiin 

toteutettavaksi metsäistä virkistysreittiä. 
- Kallvikintien lounaispuolen pientaloalueen eteen pitäisi tehdä matalampaa 

rakentamista.  
- Leirintäaluetta toivottiin säilytettäväksi ennallaan tai kehitettäväksi luontomatkailun 

näkökulmasta. 
- Metroradan ja Vuotien ylittävää vihersiltaa toivottiin. 
- Alueelle toivottiin lisää työpaikkoja vahvistamaan alueen työpaikkaomavaraisuutta. 

 
 


