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Kalasataman asukasillan ohjelma 28.1.2021 klo 17–18.30

Tervetuloa / Anu Hämäläinen, vuorovaikutussuunnittelija

Yleiskatsaus Kalasataman rakentamiseen / Hannu Asikainen, projektinjohtaja

Ajankohtaiset asemakaavahankkeet:

Hermanninranta /Janni Backberg, arkkitehti

Suvilahden tapahtuma-alue / Pia Kilpinen, arkkitehti

Suvilahden tapahtumat / Päivi Munther, projektipäällikkö

Kalasatamasta Pasilaan –raitiotiehanke / Mikko Asikainen, HKL

keskustelu

Kalasataman jätteen putkikeräys –asukaskyselyn tulokset

Inna Harju, projektipäällikkö, Vahanen-yhtiöt

Fiksu Kalasatama –hanke ja asukaskyselyt

Mette Hiltunen, projektikoordinaattori

Forum Virium Helsinki Oy

keskustelu

Lopuksi: Miten seuraat ja osallistut Kalasataman asioihin?



Ohjeet iltaan
• Nyt voit keskittyä hetkeen, olla läsnä ja kuunnella esitykset.

• Etenemme ohjelman mukaiseksi – esitykset ennen vastauksia.

• Kysymysosiossa voit kysyä ja kommentoida. Julkaisemme asialliset 

illan aiheisiin liittyvät kysymykset.

• Tilaisuus tallennetaan ja on verkossa 2 viikon ajan.

• Illan esitysdioihin voi palata jälkikäteen verkossa.

• Chatin eli kysymyspalstan kysymykset ja vastaukset sekä Kerro kantasi –kyselyn 

ennakkokysymykset vastauksineen kootaan mahdollisimman pian.

• Illan aineisto tulee nähtäville Kalasataman Uutta Helsinkiä -verkkosivuille 

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kalasatama

• Iltaa kuljettavat Helsingin Kaupunginkanslian, Kaupunkiympäristön sekä Kasvatuksen ja 

koulutuksen toimialan 15 asiantuntijaa ja 8 yhteystyökumppaneiden edustajaa:

Fiksu Kalasatama, Forum Virium, Vahanen Development Oy, Caverion, Kalasatamasta 

Pasilaan –hanke: HKL, Afry, Destia sekä Kalasataman IMU eli jätteen putkikeräys ja 

Kalasataman palveluyhtiöt.
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Yleiskatsaus 
Kalasataman 
rakentamiseen
Hannu Asikainen

projektinjohtaja



Asuntorakentaminen 2021

• Noin 7000 asukasta tällä hetkellä

• Asuntorakentaminen käynnissä 

Sompasaaressa, Redissä, Verkkosaaren 

eteläosassa ja Työpajanpihan alueella

• 2021 käynnistyy noin 500 asunnon 

rakentaminen ja valmistuu noin 1400 

asuntoa

• 2022 asuntorakentaminen siirtyy uusille 

alueille Nihtiin ja Verkkosaaren 

pohjoisosaan
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8

Infrarakentaminen 2021
- Sompasaaren eteläosan katu- ja 

rantarakentaminen jatkuu

- Loviseholminpuiston rakentaminen jatkuu 

(valmistuu kokonaan 2023)

- Arielinkadulla muutostöitä koulun edustalla

- Vilhonvuorenkadun rakentaminen jatkuu ja 

valmistuu 2022

- Englantilaisaukion pohjoisosa rakennetaan

- Verkkosaaren eteläosan katujen pintojen 

rakentaminen jatkuu

- Verkkosaarenkanava valmistuu

- Verkkosaaren pohjoisosan katu- ja 

esirakentaminen jatkuu ja valmistuu 2022
- Nihdin pohjoisosan esirakentaminen alkaa
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Katu- ja puistorakentaminen 

Verkkosaaren eteläosa ja 
Työpajanpiha

Sompasaari



10

Vilhonvuorenkadun väliaikainen kävely- ja pyöräilyreitti 
tavoitteena saada käyttöön toukokuussa



Julkisten palveluiden 
rakentaminen
1. Kalasataman koulun toinen vaihe on otettu

käyttöön
- oppilaita nyt noin 300

- enimmillään 770 oppilasta

2. Kalasataman toinen koulu Hermanninrantaan,

rakentaminen alkaa arviolta 2026

3. Verkkosaaren päiväkodin (suomen- ja

ruotsinkielinen) rakentaminen alkaa kesällä ja

otetaan käyttöön 2023
- n. 330 lapselle

4. Sompasaaren päiväkodin rakentaminen alkaa

2022 ja otetaan käyttöön 2023
- n. 210 lapselle
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Toimitilarakentaminen
1. Toimistotontti, Castellum Oy

• rakenteille mahdollisesti keväällä 2021

2. Toimistotontti

3. Toimistotontti

4. Hotellitontti 
• Päiväkoti Ariel syksyyn 2024 asti

5. Hotellitontti

6. Koksikadun kolmio, 
• Konseptikilpailu 2021, toimitilaa ja asumista

• Rakentaminen mahdollista aikaisintaan 2024

7. Suvilahti Event Hub
• Rakentaminen alkaa kesällä 2022 tai alkuvuonna 

2023

8. Hotellitontti 
• Työmaa-alueena kunnes rakentaminen alkaa
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Muuta ajankohtaista
• Sompasaaren laivatonteille on 

mahdollisesti tulossa toimijoita kesällä 2021

• Kalasataman yhteiskerhotilan 

kaavoittaminen Kalasatamanpuistoon on 

käynnissä ja rakentaminen on tavoitteena 

aloittaa vuoden 2021 lopulla tai vuonna 

2022
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Kiitos!
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Hermanninranta ja 
Kyläsaari
Kalasataman asukasilta
Asemakaavoitus, Länsisatama-Kalasatama –tiimi 

Janni Backberg, arkkitehti



Sijainti

28.1.2021 Janni Backberg Hermanninranta ja Kyläsaari

Alue rajautuu etelässä Vanhaan 

talvitiehen, lounaassa Hermannin 

rantatiehen, luoteessa 

Arabianrantaan ja koillisessa 

Vanhankaupungin selälle. 
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Lähtökohtia

Janni Backberg 

• Hermanninrannan ja Kyläsaaren alueelle 

suunnitellaan tiivistä, mutta vehreää 

uutta asuinaluetta, jossa on asumista ja 

palveluita yhteensä noin 10 000 

asukkaalle, sekä puistoja, urheilukenttä, 

kolme päiväkotia ja koulu. 

• Hermanninrannan osuus n. 5 300 

asukasta

• Aluekokonaisuutta kaavoitetaan 

kahdessa vaiheessa, koostuen 

Hermanninrannan ja Kyläsaaren 

alueista. Hermanninrannan osalta 

kaavoitus on käynnistynyt.

• Alueen suunnittelun lähtökohtana on 

ekologinen kestävyys.

Kyläsaari

Hermanninranta

28.1.2021 Hermanninranta ja Kyläsaari 17



Tavoitteita

Janni Backberg 

Tavoitteena on:

• Vastata Helsingin kaupungin HNH-

tavoitteisiin

• Tutkia alueen 

toteuttamista puurakenteisena

• Vihreän infran huomioiminen 

kaavoituksessa

• Hulevesiaiheet

• Monimuotoiset viher- ja 

virkistysalueet, mm. luontopolku

• Luonnon monimuotoisuuden 

tukeminen suunnittelu-

ratkaisuilla

• Hermannin rantapuistosta 

biodiversiteettipuisto

Hermanninranta ja Kyläsaari

Kyläsaari

Hermanninranta

28.1.2021 18



Janni Backberg

Kerrosalat

Hermanninranta

• asuinkerrosalaa: 213 500 k-m2

• kellaritilaa 16 700 k-m2 

• edellytyksiä puolikellareiden 

rakentamiselle tutkitaan

• YHT: 230 200 k-m2

Kyläsaari

• asuinkerrosalaa: 194 600 k-m2

• kellaritilaa 15 150 k-m2

• edellytyksiä puolikellareiden 

rakentamiselle tutkitaan

• YHT: 209 750 k-m2

Hermanninranta ja Kyläsaari

Kyläsaari

Hermanninranta

28.1.2021 19



Janni Backberg

Kaupunkirakenne

Kyläsaari

Hermanninranta

Uudet rakennusmassat

Hermannin rantapuisto

Belvedere uuden 

kaupunkirakenteen ja 

Hermannin rantapuiston 

rajapinnassa muodostaa 

selkeän tasoeron

• Yhteydet puistoon 

huomioidaan

• Tavoitteena toteuttaa 

tasoero osittain 

luiskamaisena

Hermanninranta ja Kyläsaari28.1.2021 20



Janni Backberg

Kaupunkirakenne

Kyläsaari

Hermanninranta

Hermanninranta ja Kyläsaari

• Aluetta halkoo alueellinen kokoojakatu 

28.1.2021 21



Janni Backberg

Kaupunkirakenne

Kyläsaari

Hermanninranta

Hermanninranta ja Kyläsaari

• Aluetta halkoo alueellinen kokoojakatu 

• Molemmin puolin katua on 

asuinkortteleita, pääosin 6- ja 8-

kerroksisia, joiden lisäksi muutamia 

korkeampia asuinrakennuksia

28.1.2021 22



Janni Backberg

Kaupunkirakenne

Kyläsaari

Hermanninranta

Hermanninranta ja Kyläsaari

• Aluetta halkoo alueellinen kokoojakatu 

• Molemmin puolin katua on 

asuinkortteleita, pääosin 6- ja 8-

kerroksisia, joiden lisäksi muutamia 

korkeampia asuinrakennuksia

• Alueelle suunnitellaan kolme päiväkotia, 

koulu, urheilukenttä sekä leikkipuisto

28.1.2021 23



Janni Backberg

Kaupunkirakenne

Kyläsaari

Hermanninranta

Hermanninranta ja Kyläsaari

• Aluetta halkoo alueellinen kokoojakatu 

• Molemmin puolin katua on 

asuinkortteleita, pääosin 6- ja 8-

kerroksisia, joiden lisäksi muutamia 

korkeampia asuinrakennuksia

• Alueelle suunnitellaan kolme päiväkotia, 

koulu, urheilukenttä sekä leikkipuisto

• Venesäilytystarvetta, sijaintia ja kokoa 

alueella tarkastellaan
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Janni Backberg

Kaupunkirakenne

Kyläsaari

Hermanninranta

Hermanninranta ja Kyläsaari

• Aluetta halkoo alueellinen kokoojakatu

• Molemmin puolin katua on 

asuinkortteleita, pääosin 6- ja 8-

kerroksisia, joiden lisäksi muutamia 

korkeampia asuinrakennuksia

• Alueelle suunnitellaan kolme päiväkotia, 

koulu, urheilukenttä sekä leikkipuisto

• Venesäilytystarvetta, sijaintia ja kokoa 

alueella tarkastellaan

• Kaikki asukaspysäköinti on tarkoitus 

keskittää kolmeen pysäköintilaitokseen, 

jotka on sijoitettu tulevien 

raitiotiepysäkkien kohdalle

28.1.2021 25



• Aluetta halkoo alueellinen kokoojakatu

• Molemmin puolin katua on 

asuinkortteleita, pääosin 6- ja 8-

kerroksisia, joiden lisäksi muutamia 

korkeampia asuinrakennuksia

• Alueelle suunnitellaan kolme päiväkotia, 

koulu, urheilukenttä sekä leikkipuisto

• Venesäilytystarvetta, sijaintia ja kokoa 

alueella tarkastellaan

• Kaikki asukaspysäköinti on tarkoitus 

keskittää kolmeen pysäköintilaitokseen, 

jotka on sijoitettu tulevien 

raitiotiepysäkkien kohdalle

• Alueelle on teetetty kaupallinen selvitys, 

jonka pohjalta on tunnistettu otolliset 

paikat kaupallisille keskittymille. Pääosa 

kadunvarren liiketiloista sijoittuu 

selvityksen pohjalta kokoojakadun ja 

aukioiden varteen.

Janni Backberg

Kaupunkirakenne

Kyläsaari

Hermanninranta

Hermanninranta ja Kyläsaari28.1.2021 26



Janni Backberg

Leikkausluonnos asuinkortteleista

Hermanninranta ja Kyläsaari

21.00

28.1.2021 27



• OAS ja luonnosaineisto nähtäville keväällä 2021

• Asemakaavaehdotus 2022

• Tarkistettu ehdotus 2023

• Kyläsaaren kaavoitus käynnistyy myöhemmässä vaiheessa.

Aikataulu, Hermanninranta

Janni Backberg Hermanninranta ja Kyläsaari28.1.2021 28



Kiitos!

Janni Backberg Hermanninranta ja Kyläsaari28.1.2021



Suvilahden 
tapahtumakortteli

30

arkkitehti Pia Kilpinen



Suvilahden 
tapahtumakortteli
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• Kaupunkistrategia 2017-2021:

"Suvilahden alueen kehittäminen kansainvälisesti

erottuvaksi, pysyväksi tapahtuma-alueeksi"

• Leonkadun, Koksikadun, Vilhonvuorenkadun

sekä uuden Kaasutehtaankadun rajaamalle

alueelle suunnitellaan venue-, toimisto-, hotelli-,

ravintola- ja liiketiloja sisältävä kortteli

ympärivuotiseen tapahtumakäyttöön.



Suvilahden 
tapahtumakortteli
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Korttelin kaupunkikuvallisesta ilmeestä sekä toimintojen sijoittumisesta on

käyty arkkitehtuurikilpailu, jonka voittanut ehdotus Contiki (Cederqvist &

Jäntti Arkkitehdit) tulee toimimaan asemakaavoituksen pohjana.

Kattonäkymä



Suvilahden tapahtumakortteli
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Ilmakuvasovitus



Suvilahden tapahtumakortteli
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Asemapiirros



Suvilahden tapahtumakortteli
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Aksonometria



Suvilahden tapahtumakortteli
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Katutason pohjapiirros



Suvilahden tapahtumakortteli
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Korttelileikkaus

länteen



Suvilahden tapahtumakortteli
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Julkisivu itään



Suvilahden tapahtumakortteli
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Näkymä

Koksikadulta



Suvilahden tapahtumakortteli
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Lähestymisnäkymä

Metroasemalta ja

Leonkadun 

suunnasta



Suvilahden tapahtumakortteli
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Sisäpiha



Suvilahden tapahtumakortteli
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Näkymä

Junatieltä



Suvilahden tapahtumakortteli

Aikataulu

• Asemakaavanmuutokseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on

ollut nähtävillä 9.–27.11.2020. Saadut mielipiteet huomioidaan

asemakaavan laadinnassa.

• Asemakaavanmuutosehdotus kaupunkisuunnittelulautakuntaan 

loppuvuodesta 2021. 
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Suvilahden tapahtumat 
ja niiden vaikutukset 
lähialueille 2021

projektinjohtaja Päivi Munther
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Suvilahden tapahtumakesä 2021 tilannekatsaus

• Julkaistu / vahvistettu, ei vielä julkaistu / *alustava

• Suvilahden tapahtumat 2021

• 1
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TAPAHTUMA VUOKRAJAKSO TAPAHTUMAPÄIVÄT

*Konsertti 12.-26.5. (14.-22.5.)

Maailmakylässä 25.5.-1.6. (29.-30.5.)

Nostalgia Car Show 3.-6.6. (5.6.)

*Iso konsertti 11.-16.6. (14-15.6.?)

TUSKA Festival 25.6.-6.7. (2.-4.7.)

*Pieni festivaali 7.-11.7. (9.-10.7)

*Iso konsertti 7.-11.7. (9.-10.7)

Helsinki Haze festival 22.-25.7. (23.-24.7.)

Pieni messutapahtuma 22.-25.7. (23. - 24.7.)

* Iso konsertti 26.7.-1.8. ( x.7.?)

Flow Festival 2. -21.8. (13. - 15.8.)

Messutapahtuma 25. - 31.8. (27. - 28.8.)

*Messutapahtuma 14. - 29.9. (17. - 19.9.)

Alustava varaus Julkaistu Vahvistettu, ei julkistettu



Suvilahden tapahtumakesä 2021 tilannekatsaus
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Tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjaukset 2021
Kansalaistori ja 

Töölönlahden 

puisto

Suvilahti Olympiastadion Kaisaniemi
Malmin entinen 

lentokenttä

Kello 22 - 01 

päättyvät 

tapahtumapäivät
0 2 0 0 0

Kello 22 - 24 

päättyvät 

tapahtumapäivät
10 8 10 7 7

Ulkoilmakonsertista tai muusta yleisötapahtumasta, jossa käytetään äänenvahvistimia kello 22.00 - 7.00, on tehtävä meluilmoitus

Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista
(ympäristönsuojelulaki 118 §, Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 21 §).

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen tekee meluilmoitusten johdosta erilliset päätökset tätä linjausta noudattaen.

Tapahtumalla voi olla enintään kaksi kello 22.00 jälkeen päättyvää tapahtumapäivää.

Muillakin tapahtumapaikoilla on mahdollista järjestää kello 22.00 jälkeen päättyviä ulkoilmatapahtumia.

Myöhäisiä päättymisaikoja voidaan tapauskohtaisesti harkita lisäksi esim. uudenvuodenaattona, vapunaattona, juhannusaattona ja 

Taiteiden yönä.

Kello 22.00 jälkeen päättyvistä tapahtumista on pääsääntöisesti aina tehtävä meluselvitys sekä melumittaukset (FINAS-akkreditoitu tai 

Suomen ympäristökeskuksen sertifioima ympäristömelumittaaja).



7.11.2019 Kaupunginkanslia/ Viestintäosasto 48

Tapahtumajärjestäjän tiedot priorisointia varten, liite 1



7.11.2019 Kaupunginkanslia/ Viestintäosasto 49

Priorisoinnin kriteeristö ja mittarit, liite 2



KIITOS!



Kalasatamasta Pasilaan 
–hanke

Mikko Asikainen, HKL
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Kalasatamasta Pasilaan vartissa!

• Kalasatamasta Pasilaan -hanke

• raitiotie sekä siihen kytkeytyviä katualueita, 
viherkaistoja, jalankulun ja pyöräilyn reittejä ja 
kunnallistekniikkaa

• tavoitteena aloittaa liikennöinti v. 2024

• Pasilan ja Kalasataman keskuksen liikenteen 
solmukohdat yhdistyvät – uusi raitiolinja linkittää 
raitiovaunut, junan ja metron toisiinsa

• Yhteys myös Kruunusiltoihin Nihdin pysäkiltä
• Osa Helsinki – maailman toimivin kaupunki -visiota ja 

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa



Nihti

Verkkosaari

Kalasatama (M)

Sörnäistenniemi

Sompasaari

Uintikeskus Kumpulan kampus

Kyläsaari
Hermanninranta

Hanketietoa

4,5 km
linjarataa

9
pysäkkiä

19–20 km/h
keskinopeus

~525 m
pysäkkiväli

€

~80 milj.
raitiotiejärjestelmä

€

~120 milj.
muu katu- ja 

infrarakentaminen



Aikataulu: 2021

Nihdin esirakentaminen, kesä 2021



Aikataulu: 2021

Pasilan raitiotiekadut, syksy 2021



Sidosryhmäkysely

• Ajankohta: 
9.10.–30.11.2020

• 185 vastausta

• Sisältö: suunnittelua hyödyntävä tieto, 
positiivinen kaupunkikuva, 
vuorovaikutustoiveet, kiinnostus 
asukasraadissa toimimiseen

• Asukasraadin jäsenet valittu 
kiinnostuneiden keskuudesta

• Yhteenveto kyselyn tuloksista 
verkkosivuillamme: 
https://www.kalasatamastapasilaan.fi/aja
nkohtaista/asukaskyselyn-vastaukset/



Pysy linjan 13 kyydissä!

Lähetä meille palautetta osoitteessa 

www.kalasatamastapasilaan.fi/palaute

www.kalasatamastapasilaan.fi @KaPa_hanke

kalasatamastapasilaanKalasatamasta Pasilaan -hanke



Keskustelu
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Kalasataman asukasillan ohjelma 28.1.2021 klo 17–18.30

Kalasataman jätteen putkikeräys –asukaskyselyn tulokset

Inna Harju, projektipäällikkö, Vahanen-yhtiöt

Fiksu Kalasatama –hanke ja asukaskyselyt

Mette Hiltunen, projektikoordinaattori

Forum Virium Helsinki Oy

Keskustelu

Lopuksi

Miten seuraat ja osallistut Kalasataman asioihin?

Mistä löytyvät illan diat ja tallenne?



Kalasataman jätteen 

putkikeräys -

asukaskyselyn tulokset

Inna Harju

Vahanen Development Oy
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IMU- asukaskysely 2020

• Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n (IMU) järjestämä 

asukastyytyväisyyskysely toteutettiin 26.10. – 15.11.2020

• Vastaajia oli yhteensä 407 kpl

• Kysymykset käsittelivät mm. palvelun yleisarvosanaa, 

lajitteluaktiivisuutta ja koettuja ongelmia

• Avoimia kysymyksiä oli 4 kpl
• Mitkä jätteet aiheuttavat ongelmia ja miksi?

• Onko ollut ongelmia jätteen putkikeräyksen kanssa?

• Onko ollut ongelmia lajitteluhuoneiden kanssa?

• Miten kehittäisit jätepalvelun toimintaa Kalasatamassa?
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Yleisarvosana 3,7

• Suurin osa vastaajista antoi Kalasataman jätepalveluille 

yleisarvosanaksi neljä (47%, 193 kpl), viiden ollessa korkein mahdollinen 

arvosana

• Annettujen yleisarvosanojen keskiarvo oli 3,7
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Lajitteluaktiivisuus

• Lajitteluaktiivisuus on yleisesti ottaen kaikilla Kalasatamassa kerätyillä

jätejakeilla korkea

• Jätteen putkikeräykseen menevät jätteet lajitellaan jätejakeista

aktiivisimmin.
• Noin 78% (318 kpl) vastaajista sanoi lajittelevansa kaikki jäteputkeen

menevät jätejakeet (sekajäte, muovipakkaukset, biojäte, paperi, 

kartonki)
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Avoin kysymys: Mitkä jätteet
aiheuttavat ongelmia ja miksi? (N=179)

• Eniten ongelmia aiheuttivat:
• Suurikokoinen pahvi

• Ei mahdu putkeen, pahvia ei litistetä

lajitteluhuoneissa

• Biojäte
• Biojätteeseen liittyvä ohjeistus puutteellista

• Jäteluukun koko liian pieni, mihin iso 

biojäte?

• Lasi ja metalli
• Lajitteluhuone liian kaukana

• Jonkin verran ongelmia aiheuttivat SER ja 

vaarallinen jäte, mm. minne se tulisi viedä
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Avoin kysymys: Onko ollut ongelmia
jätteen putkikeräyksen kanssa? (N=258)

• Jätteen putkikeräykseen liittyvät ongelmat

jakautuvat neljään aihealueeseen:
1. Luukku ei aukea tai on liian jäykkä

2. Putki on tukossa
• Etenkin kartonkiputki

3. Luukun koko on liian pieni
• Etenkin paperiluukku

4. Jokin muu häiriö, kuten
• Syöttöluukku tai jätepisteen ympäristö

likainen
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Avoin kysymys: Onko ollut ongelmia
lajitteluhuoneiden kanssa? (N=168)

• Lajitteluhuoneisiin liittyvät ongelmat

jakautuvat pääsääntöisesti kolmeen

aihealueeseen:
1. Jäteastiat ovat täynnä

2. Lajitteluhuoneen lattiat ovat täynnä

tavaraa
• isoja pahveja, joita ei ole litistetty

• lajitteluhuoneeseen kuulumatonta

tavaraa

3. Lajitteluhuone on sotkuinen ja 

haisee
• Huom. Lajitteluhuoneiden siivous

kuuluu kiinteistölle
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Avoin kysymys: Miten kehittäisit
jätepalvelun toimintaa
Kalasatamassa?

• Asukkaiden antamat kehitysehdotukset jakautuivat viiteen kategoriaan
1. Jätteen putkikeräykseen liittyvät

2. Lajitteluhuoneisiin liittyvät

3. Neuvontaan ja tiedotukseen liittyvät

4. Muihin kerättäviin jätejakeisiin liittyvät

5. Muut kehitysehdotukset
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Kehitysehdotukset -
jätteen putkikeräys (N=140)

• Jätteen putkikeräykseen liittyvät kehitysehdotukset painottuivat

pääsääntöisesti:
• Jätteen syöttöpisteiden sijainti

• Liian kaukana, voiko käyttää lähempää syöttöpistettä?

• Syöttöpisteet ja lajitteluhuoneastiat halutaan samaan tilaan

• Syöttöpisteet toivotaan sisätiloihin

• Syöttöluukut
• Liian jäykkä, ei pysy auki, syöttöluukku isommaksi

• Lasin ja metallin keräys putkessa
• Lasi ja metalli kerättäisiin myös jäteputkella
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Kehitysehdotukset -
lajitteluhuoneet (N=56)

• Lajitteluhuoneisiin liittyvät kehitysehdotukset painottuivat

pääsääntöisesti:
• Siisteys

• Siivoamista kaivataan enemmän, hajuhaittojen ehkäisy

• Tyhjennystiheys
• Jäteastioiden tyhjennys useammin

• Sijainti
• Lajitteluhuoneen tulisi sijaita kaikille yhtä pitkän matkan päässä

• Lajitteluhuoneastiat ja jätteen syöttöpisteet olisivat samassa tilassa tai huoneet

vierekkäin
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Kehitysehdotukset -
neuvonta ja tiedotus (N=43)

• Neuvontaan ja tiedotukseen liittyvät kehitysehdotukset painottuivat

pääsääntöisesti:
• Lajitteluhuoneisiin seinille lajitteluohjeet

• Lajitteluohjeista ja oppaista enemmän kieliversioita
• myös kuvallinen versio

• Toistuva informointi ja tiedotus, etenkin asukkaiden muuttovaiheessa
• enemmän paikan päällä tapahtuvia neuvonta- ja opastustilaisuuksia, joissa voisi

kysyä tarkentavia kysymyksiä
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Kehitysehdotukset -
muut jätejakeet (N=26)

• Asukkailta tuli ehdotuksia lisätä kerättäväksi

jätejakeiksi
• Paristot ja SER

• Tekstiilit

• Kierrätyskelpoinen tavara
• Hyllyt asukkaiden kierrätyskelpoiselle tavaralle

lajitteluhuoneisiin

• Isojen jäte-esineiden ja huonekalujen

lavakeräys

• Vaaralliselle jätteelle keräyspiste

• Astia isolle biojätteelle, esim. 

ruukkukasveja varten
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Kehitysehdotukset -
muut kehitysehdotukset (N=9)

• Muita kehitysideoita olivat mm.
• Valvonnan lisääminen

• Asuntojen keittiöiden jätetilat palvelemaan nykyistä lajiteltavien jakeiden

määrää

• Yleisten roskisten liittäminen järjestelmään
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Fiksu Kalasatama -hanke
ja asukaskyselyt

Mette Hiltunen
Projektikoordinaattori (Fiksu Kaupunki ja B.Green)
Forum Virium Helsinki
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Fiksusta Kalasatamasta
Fiksuun Kaupunkiin

“Tunti lisää aikaa päivässä”: Fiksu Kalasatama 2013-2021

• Älykkäitä, arkea helpottavia palveluita on kehitetty ja kokeiltu yhdessä

kaupungin, asukkaiden, yritysten ja oppilaitosten kanssa

• Seuraavaksi Kalasataman parhaat opit viedään Helsingin kaupunkiuudistus-

alueille Malmille, Mellunkylään ja Malminkartano-Kannelmäkeen sekä

Pasilaan (Fiksu Kaupunki 2020-2023)

• Teemoina mm. tilojen jakaminen, älykäs valaistus, katutilan analytiikka, 

energiatehokkuus, vihreä infrastruktuuri ja 5G-teknologiat
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Asukastutkimus 2020

Asukaskyselyllä lisää ymmärrystä

asukkaiden arjesta & elinympäristöstä

• Aloitus verkkokyselyllä maaliskuussa 2020

→ Kyselyä täydennettiin seitsemän kotitalouden

syvähaastatteluilla kuuden viikon ajan

→ Aiheina mm. arjen älykkäät ratkaisut, liikkuminen, 

yhteisöllisyys, alueen palvelut, mahdollisuudet osallistua

• Kalasatamalaiset tunnistavat hyvin ja ovat

ottaneet älykkäät ratkaisut luontevaksi osaksi

arkea, mm. jaettavat tilat ja yhteiskäyttöautot

• Mahdollisuus elää kestävämpää arkea

• Tuloksia hyödynnetään Fiksu Kaupunki

-hankkeen asukasosallisuustyössä
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Kysely viheralueiden hyödyistä ja käytöstä

• B.Green-hankkeessa tutkitaan vihreän infrastruktuurin suunnittelemista ja

toteuttamismahdollisuuksia osallistumista tukevilla digitaalisilla työkaluilla

• Hanketta rahoittaa Interreg Central Baltic ja sitä koordinoi Forum Virium Helsinki, 

partnereina ovat Tallinnan kaupunki ja SEI Tallinn

• Helsingin pilottialueina toimivat Hermanninranta, Kyläsaari sekä Kalasataman

raitiotielinjan ympäristö

Asukaskysely avautuu ensi viikolla, seuraa kanaviamme:

• www.fiksukalasatama.fi

• www.forumvirium.fi

• www.twitter.com/virtualverdure
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Kiitos!
mette.hiltunen@forumvirium.fi 77
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Keskustelu
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Mistä löytyvät illan diat ja 
tallenne?

Miten seuraat ja osallistut 
Kalasataman kehittämiseen?

79



Miten seurata ja osallistua?
• Seuraa Kalasataman verkkosivuja osoitteessa 

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kalasatama

• Ajankohtaiset suunnitelmat www.hel.fi/suunnitelmat

• Facebook https://www.facebook.com/kalasatama

• Tilaa Kalasataman uutiskirje 

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kalasatama/rakentaminen/tilaa-kalasataman-uutiskirje

• Tilaa suunnitelmavahti sähköpostiisi www.hel.fi/suunnitelmavahti

• Karttapalvelusta tietoa ja ajankohtaisia suunnitelmia

kartta.hel.fi > suunnitelmat

• Ajankohtaiset tapahtumat www.hel.fi/asukastilaisuudet
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Illan esitysaineisto

• Tilaisuuden tallenne on katsottavissa 2 

viikon ajan Teams-linkin kautta

• Chatin ja Kerro Kantasi –palvelun 

kysymykset ja vastaukset sekä illan 

diat kootaan verkkoon mahdollisimman 

pian:

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kalasatama

• Linkki asukasillan -aineistoihin lisätään 

myös Kalasataman asukasillan Facebook –

tapahtumaan
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmZlMzVmZjAtZjE2ZC00MGUxLWFmMmQtNGEyYjA0NWJmZjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%22%2c%22Oid%22%3a%22f8cba133-97bb-41fa-b250-8adc6a96cd07%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kalasatama


Lämmin kiitos osallistumisesta!
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