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MUISTIO

22.11.2018

ASUKASTILAISUUS LAAJASALON KIRKOSSA
LAAJASALON RATIIKAKKORTTELIN
TILAISUUS:
Laajasalon kirkko torstaina 22.11. 2018 klo 17-20
Keskustelua suunnitelmien äärellä klo 17-18
Suunnitelmien esittely ja laajempi keskustelu klo 18-20
Jatkokeskustelut paikalle jääneiden asukkaiden kanssa klo 20–
PAIKALLA:
Noin 250 laajasalolaista asukasta
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, KYMP/viestintä, puheenjohtaja
Anu Kuutti, tiimipäällikkö, KYMP/asemakaavoitus
Suvi Huttunen, arkkitehti, KYMP/asemakaavoitus
Markus Ahtiainen, liikennesuunnittelija, KYMP/katu- ja liikennesuunnittelu
Niina Strengell, aluesuunnittelija/maisema-arkkitehti, KYMP/kaupunkitila-ja maisemasuunnittelu
Sanna Meriläinen, arkkitehti, KYMP/asemakaavoitus
Juha-Pekka Konttinen, suunnitteluavustaja, KYMP/asemakaavoitus, tilaisuuden sihteeri
Lisäksi paikalla vastaamassa kysymyksiin:
Pirjo Siren, projektinjohtaja, kaupunginkanslia
Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, HKL
Lauri Hänninen, vuorovaikutussuunnittelija, KYMP/viestintä
OHJELMA:
-

Tervetulosanat, vuorovaikutussuunnittelija Juha-Pekka Turunen

-

Laajasalon suunnittelutilanne, tiimipäällikkö Anu Kuutti, asemakaavoitus

-

Gunillantie 3, asemakaavan muutos, arkkitehti Sanna Meriläinen, asemakaavoitus

-

Liikennesuunnitelma ja varikon toiminta, liikennesuunnittelija Markus Ahtiainen, katu- ja
liikennesuunnittelu

-

Laajasalon ratikkakorttelin kaavaluonnoksen pohjaksi tehtyjen suunnitelmien esittely,
arkkitehti Suvi Huttunen, asemakaavoitus

-

Virkistys- ja viheralueet, aluesuunnittelija, maisema-arkkitehti Niina Strengell,
Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu
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KESKUSTELUA:
·

Varikon varjolla rakennetaan liian korkeaa asuinrakentamista Reposalmentielle.

·

Asukastilaisuuksien merkitys vaikutusvälineenä koetaan liian pieneksi,
otetaanko asukkaiden mielipiteet huomioon suunnittelussa oikeasti?

·

Miten hoidetaan Laajasalontielle kasautuva liikennemäärien kasvu ilman
ruuhkasumppua?

·

Ratikkakorttelin suunnitelma on erinomainen, kiitos siitä.

·

Ala- ja yläkoulun välinen alikulku on säilytettävä.

·

Miten ratikkakorttelin kannen maisemointi onnistuu?

·

Laajasalon kiertävä rantareitti olisi saatava kuntoon.

·

Laajasalossa on ihana asua.

·

Vartiosaareen on saatava kevyen liikenteen silta.

·

Tiukka ei kaupunkibulevardihankkeelle Laajasalontielle.

·

Vanhojen puiden kohtalo huolettaa Holmanmoisionpolulla.

·

Kuka rakentaa ja ylläpitää kansipihaa ja –puistoa? Kuka vastaa Ratikkakorttelin
kustannuksista?

·

Säilyykö iso mänty Haltiamännyntorilla, kun myös sen viereen aloitetaan
rakentamaan?

·

Jatkaako raitiovaunureitti Herttoniemeen tai Vartiosaareen?

·

Miten turvataan bussien sujuva kulkeminen jo muutenkin ruuhkaisella
Laajasalontiellä?

·

Ratikkakorttelin asuinkerrostalojen korkeus ei sovi kulttuurihistorialliseen
ympäristöön.

·

Gunillantie 3.ssa entisen lämpökeskuksen tiloissa sijaitseva budohalli tarvitsee
uuden tilan vanhan kiinteistön purkamisen myötä.

·

Asukkaita pitäisi ottaa paremmin huomioon suunnittelun jokaisessa vaiheessa.

·

Asukasrakenteesta aiheutuvat ongelmat aiheuttavat pään vaivaa.

·

Onko asiat ajateltu loppuun asti? Siltayhteys keskustaan on aivan liian kallis.

·

Milloin rakentamisen on tarkoitus olla valmiina?
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