
 

                                  

         

 

 
 

Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten yleisten alueiden suunnitel-
man yleisötilaisuus, illan kysymys-vastaus-palstan kooste 
 

Aika 16.2.2021  klo 17.45-20  

Paikka Verkkotilaisuus  

 

1 Tilaisuuden kulku 
 
 
Tilaisuudessa esiteltiin Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten yleisten alueiden suunnitelman luonnosta. Kysymyksiä 
tilaisuutta varten oli voinut esittää etukäteen kerrokantasi.hel.fi -palvelussa, jolloin niihin pyrittiin vastaamaan 
osana esitystä. Tilaisuudessa oli käytössä kysymykset-vastaukset-palsta, johon tulleisiin kysymyksiin vastattiin 
tilaisuuden aikana suoraan chatissa tai suullisesti. Tilaisuus toteutettiin Teams live -tapahtumana.  
 
Tähän dokumenttiin on koottu tapahtumassa esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset täydennettynä. Kysymyk-
set ovat suoraan siinä muodossa kuin ne tilaisuudessa kirjoitettiin. Kysymykset on ryhmitetty aiheotsikoiden alle. 
 
Osallistujien kysymykset ja kommentit on lihavoitu, kaupungin työntekijöiden ja suunnittelijoiden vastaukset ovat 
lihavoimattomia. Kysyjien ja vastaajien nimet on poistettu. 
 
Tilaisuutta seurasi ja oli samanaikaisesti paikalla maksimitilanteessa yli 70 kaupunkilaista. 
 
 

2 Kysymykset, kommentit ja vastaukset 
 

2.1 Yleisten alueiden suunnitelma 
 
Arvokohteista puuttuu Merihaka joka mm. Docomomon kohdelistalla toivottavasti lisäätte mukaan 

Voitte tutustua suunnitelmaan ja verkostokarttoihin tarkemmin suunnitelmaselostusluonnoksessa. 
Siellä Merihaka on nostettu arvokkaaksi asuinaluekokonaisuudeksi kartassa, johon on koottu alueen 
arvoja ja ominaispiirteitä. Voitte tutustua alueen arvoihin myös enemmän Helsingin karttapalvelussa 
kulttuuriympäristöt-kohdan alla. Linkki: https://kartta.hel.fi/ 

 
Olisi tärkeää että tunnistetaan ja vaalitaan myös modernia urbaania ympäristöä 
 
Onko kävely- ja pyöräilysilta Siltasaaresta Kaisaniemeen mukana jossain toisessa suunnitelmassa kun 
tässä sitä ei ole? 

Kaupunkiympäristön toimiala tulee selvittämään mahdollisuudet rakentaa kaunis, ympäristöön sopiva 
kävelysilta Kaisaniemenrannasta Siltasaareen. 
 
Selvittäminen ei kuitenkaan vielä ole käynnistynyt. Tällä hetkellä Kaisaniemenpuiston suunnittelua 
edistetään. Kun puiston suunnitelmat ja muut alueen maankäytölliset lähtökohdat ovat tarpeeksi tar-
kalla tasolla, voidaan aloittaa myös sillan selvitystyö. 

 
Helsingissä on vähän eurooppalaistyylisiä aukioita. Fredan tori on yksi niistä mikä nykyään on aika viih-
tyisä. Kalliosta sellainen paikka löytyy Flemarin ja Franzeninkadun paikkeilla olevasta - onko se viralli-
sesti nimeltään Franzenin aukio - Siitä saisi aivan mahtavan katupiazzan Kallion sydämeen. Oletteko 

https://kartta.hel.fi/


 

                                  

         

 

miettineet? Tarkoitinkin lähinnä alueen liikennesuunnittelua siten että se mahdollistaisi esim. laajoja 
ulkoterassialueita ja kesäkahviloita alueen sisälle ja ympärille. Käykääs katsomassa ja ihastumassa.! 

Franzénin aukio on suhteellisen hyvässä kunnossa vielä, joten sitä ei siksi ole nostettu seuraavalle 
kymmenvuotiskaudelle hankkeeksi. Liiketilojen ulkotarjoilualueiden luvista vastaa rakennusvalvonta 
tarvittaessa, jos liiketilat hakevat ulkotarjoilualueiden pitämiseen lupaa. 

 
Missä vaiheessa Suvilahden tapahtuma-alue kytketään Teurastamon alueeseen. Nyt alueiden välillä liik-
kuminen on hankalaa ja monimutkaista. 

Suvilahden ja Teurastamon alueiden kytkemistä paremmin toisiinsa on tutkittu Teollisuuskadun kaa-
varunkotyössä. Kaavarunkotyö viedään päätöksentekoon kevään aikana. 

 
Torkkelin puistikko on yksi kaupungin hienoimpia puistoja. Hienoa että on pidetty kunnossa.  
 
Hienoa että tuosta 2.linjan puistosta on tullut pienten lasten puisto. Oli hienoa nähdä että siinä oleva 
pieni urheilukenttä oli jäädytetty pienimmille luistelijoille. Tämä on hyvä suunta. Puistoissa ohjelmaa 
joka vuodenajalle! 
 
siis mitä suunnittelussa voidaan tehdä häiriäkäyttäytymisen vähentämiseksi? 

Häirökäyttäytymistä ei ehkäistä ensisijaisesti yleisten alueiden suunnittelulla. Ensisijaisesti häiriö-
käyttäytymisestä ollaan yhteydessä poliisiin. Puistoissa voidaan tutkia koetun turvallisuuden tunteen 
lisäämistä, esimerkiksi avaamalla pensoittuneita alueita, jolloin näkyvyys paranee. 

 
 

2.2 Merihaka ja Kruunusillat 
 
Ihmettelen vielä kuinka nämä suunnitelmat voivat elää omaa elämäänsä ilman koordinointia Kruunuvuo-
rensilta- hankeeseen? 

Tässä suunnitelmassa ei ole esitetty tavoitteita, jotka olisivat ristiriidassa Kruunuvuorensilta-
hankkeen kanssa. Siltahankkeessa otetaan tässä työssä esillenostetut lähtökohdat ja alueen arvot 
huomioon. 

 
Kysyn Siltasaari Hakaniemi Merihaka -suunnitelmaan liittyen äkkiseltään en löydä mainintoja Merihaan 
maisema-arvoista. Onko näitä esitetty Okuluksen selvityksessä näettekö että olisi arvokasta säilyttää 
näkymiä Merihakaan esim pohjoispuolelta (Sörnöisten rantatien suunnasta) voiko tässä suunnitelmassa 
ottaa tähän kantaa? 

Merihaan kaupunkirakenteellisessa historiaselvityksessä on tutkittu myös alueen maisemallisia arvo-
ja. Pyrimme julkaisemaan selvityksen lähiaikoina. Alueelta ulospäin avautuvia näkymiä ei ole arvotet-
tu selvityksessä tärkeiksi ominaispiirteiksi. 

 
Tarkoitin Merihakaa Helsingin maisemassa ulkoa Merihakaan päin 

Merihaan roolista kaupunkikuvassa ja kaukomaisemassa on historiaselvityksessä nostettu näkymä-
linjoja kohti Merihakaa. Näitä ovat esimerkiksi näkymät Viidettä linjaa pitkin, Hakaniemen torin suun-
nasta ja Kruununhaan suunnasta. Nämä lähtökohdat tullaan ottamaan huomioon lähialueiden maan-
käytön suunnittelussa. Tässä työssä ei kuitenkaan voida esittää tarkemmalla tasolla rakennettuun 
ympäristöön liittyviä arvoja, vaan työssä on jouduttu keskittymään yleisten alueiden kehittämiseen 
vaikuttaviin merkittävimpiin arvoihin ja lähtökohtiin. Merihaka on merkitty "vaalittavana eheänä 
asuinalueena" yleisten alueiden kehittämissuunnitelmaan. 
 
 

2.3 Savonkatu 
 
Miten Savonkadun suunnitelmat vaikuttavat Alppilan yleisiin tavoitteisiin? 

Savonkadun alueelle tutkitaan täydennysrakentamisen voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Ta-
voitteena on, että myös tärkeää puistoaluetta säilyy. 

 
 



 

                                  

         

 

Järjestetäänkö Savonkadun rakentamisesta oma tilaisuus ja jos niin milloin? 
Savonkadun kaavatyön esittely on Uutta kantakaupunkia -tilaisuudessa. Tilaisuus järjestetään 
17.3.2021. Lisätietoja osoitteessa: https://www.myhelsinki.fi/fi/n%C3%A4e-ja-koe/tapahtumat/uutta-
kantakaupunkia 
 
     

2.4 Koirapuistot ja koirakäymälät 
 
Mistä voi kysyä puistoihin koirankakkapuseja? Esim. Pääskylänpuistossa käy varmasti yli 100 koiraa 
päivittäin  eli roskiksiaskin tarvitaan lisää tätä ajatellen. Kakkapusseja olisi kiva saada sinne ja Katsi 
Valan puistoon kuten on monessa muussakin paikassa.     

Hei, roska-astioita, koirankakkapusseja ja muita varusteita voi ehdottaa 
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/Anna+palautetta/ 
 
Selvitämme ylläpidon kanssa, onko niiden lisääminen noille alueille mahdollista. 

 
Sompasaari on tiukkaan rakennettua "maastoa". Tämän johdosta koirien pissat "koristavat" aitoja, muu-
reja, seiniä ja rasittavat istutuksia. Valitettavasti myös kakkoja jää korjaamatta. Miten Sompasaaresta (ja 
Kalasatamasta) saadaan viihtyisämpi myös koirattomille? Lisää koirakäymälöitä tai koirapuistoja - vai 
muita innovaatioita? 

Sompasaareen ei suunnitella koirapuistoa mutta Mustikkamaalla on koirapuisto, jonka on tarkoitus 
palvella myös Sompasaaren asukkaita. Selvitämme onko alueella mahdollista lisätä koirankakka-
pussitelineitä. 

 
Jotta koirakäymälät toimisivat pitää niitä olla 100 metrin välein. 
 
Katri Valan koiranpuiston poisto oli suuri virhe. Nyt leikkipuisto on narkomaanien käytössä. Lapset leik-
kivät taloyhtiöiden pihoilla. Koiranulkoiluttajat pitävät alueen kunnossa kulkiessaan siellä usein ja tark-
kaillessaan paikkoja. 
 
 

2.5 Hankkeet 
 
Millainen on aikatauluhaarukka /  missä järjestyksessä hankkeet toteutetaan? 

Suunnitelma koskee kautta 2021-2030. Tarkoitus on, että nämä esitetyt hankkeet käynnistyisivät tu-
levan kauden aikana kiireellisyysjärjestyksessä. Kiireellisyysjärjestyksestä ei vielä tässä vaiheessa 
ole tarkempaa tietoa. 

 
Myös Tokoinrannan häiriökäyttäytymiseen olisi hyvä löytää jotain toimivia ratkaisuja kaikki käyttäjien 
viihtyvyyden takaamiseksi! 
 
 

Pengerpuisto 
 
Hyvä että Pengerpuiston valaistusta parannetaan. 
 
Voisin kysyä siitä mikä on jo tullut useassa kohdassa esiin. Tottahan on että esim. Pengerpuistossa on 
kesäiltana sen näkäistä porukkaa remuamassa että kannattaa kiertää kaukaa. Tehän ette ole järjestys-
tenvalvojia mutta suunnittelussa voidaan ottaa huomioon että häiriökäyttäytyminen saadaan vähemmäl-
le? 

Hei, Pengerpuistoon tullaan esittämään hanke-ehdotusta, jossa lisätään alueen avoimuutta ja siten 
näkyvyyden parantamisella pyritään parantamaan puiston koettua turvallisuutta. Häiriökäyttäytymistä 
ei kuitenkaan ehkäistä ensisijaisesti yleisten alueiden suunnittelulla. 
 

 

https://www.myhelsinki.fi/fi/n%C3%A4e-ja-koe/tapahtumat/uutta-kantakaupunkia
https://www.myhelsinki.fi/fi/n%C3%A4e-ja-koe/tapahtumat/uutta-kantakaupunkia
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/Anna+palautetta/


 

                                  

         

 

Pääskylänpuisto 
   
Olemme laittaneet Sörnäisten asukkaiden kanssa OmaStadiin hankeidean Pääskylänpuiston kunnos-
tukseen yhteisölliseksi tilaksi. Kuinka Hgin kunnostushanke ja meidän ehdottamamme hanke nivoutu-
vat yhteen toteutuessaan?  

Hei, OmaStadi hankkeita toteutetaan riippumatta muusta budjetoinnista eli jos teidän esitys menee 
sitä kautta toteutukseen se aikaistaa toteutusta. Tämän suunnitelman hankkeita ei ole vielä aikatau-
lutettu tarkemmin. Ne on tarkoitus toteuttaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kaupungin näkö-
kulmasta tuollaiset ehdotukset helpottavat prosessia, kun niitä on jo alustavasti tutkittu. Hyvä että 
asukkaat ovat tunnistaneet samoja kehitystarpeita kuin nyt esitämme. 

 
Pääskylänpuistoon kaivataan myös lisää roskiksia jotta paikka pysyy siistinä. 
 
 

Pitkänsillanranta 
 
Onko Pitkänsillanrantaan mahdollista rakentaa liiketiloja esim. pari kahvilaa? 

Pitkänsillanrantaan ei olla kaavoittamassa pysyviä kahvilarakennuksia mutta jatkossakin mahdolliste-
taan esimerkiksi ravintolalaivojen sijoittuminen rantaan.   

 
Pitkäsillanrannassa olisi hyvä muistaa myös pyöräilijät. 

Pitkänsillanrannassa on melko vähäiset autoliikenteen liikennemäärät, joka puoltaa nykyistä järjeste-
lyä, jossa pyöräily on ajoradalla. Tarkemmassa suunnittelussa voidaan kuitenkin tutkia mahdolli-
suuksia parantaa pyöräliikennejärjestelyjä Pitkänsillanrannassa. 
 

Miten siltasaarenkärjen kävelybulevardi on mahdollista toteuttaa? Poistamalla parkkipaikkoja vai jatka-
malla kävelytietä merelle? 

Asiaa selvitetään tarkemmin toteutusvaiheen suunnittelussa. 
 
 

Kuuskulma 
 
Kuuskulman betonipömpeliä voisi auttaa jokin kiuvan näköinen muraali. 
 
Kuuskulman kiveys on huonossa kunnossa. Vaikka sitä parin vuoden välein on korjattu tulee uusia 
kuoppia muutamassa kuukaudessa. Maaperässä lie isompia onkaloita minne täyeaine valuu. Kaipa 
myös pohjatyöt tehdään kunnolla? 

Kuuskulman on esitetty peruskorjattavan, mikä tarkoittaa järeämpää kunnostushanketta ja tavoittee-
na on, että tällaiset ongelmat saadaan peruskorjauksen myötä ratkaistua. 

 
Kuuskulman kunnostusta on monta kertaa ehdotettu ja siitä on nytkin asukkaiden ehdotus OmaStadi -
hankkeessa. Oletteko näistä tietoisia?      

Hei, olemme tästä tietoisia ja on hienoa, että myös asukkaat ovat nostaneet asian tarpeellisuuden. 
Asukkaiden toiveet ja esitykset ovat tosiaan olleet lähtökohtana tämänkin kohteen nostamisessa 
hanke-ehdotukseksi. Jos Kuuskulman kunnostus etenee toteutukseen OmaStadin kautta nopeuttaa 
se kunnostuksen aikataulua. Mutta koska ehdotusten läpimenosta ei ole varmuutta olemme halun-
neet nostaa hankkeen myös tämän suunnitelman kautta toteutukseen. Se että kunnostusta on ehdo-
tettu useassa yhteydessä kertoo sen tarpeesta.    

 
 

2.6 Aluekortit 
 
Kiinnostaisi tietää kuinka osa-aluekorteissa on otettu huomioon Kruunvuorensilta-hankkeet? 

Tässä suunnitelmassa ei ole esitetty tavoitteita, jotka olisivat ristiriidassa Kruunuvuorensilta-
hankkeen kanssa. Siltahankkeessa otetaan tässä työssä esillenostetut lähtökohdat ja alueen arvot 
huomioon. 
 



 

                                  

         

 

Miksei merellisyys voi tarkoittaa pääsyä mereen? Kaipaan uimapaikkaa enkä jyrkkiä kivirantoja. 
Merellisyyttä pyritään korostamaan esimerkiksi Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan suunnitel-
missa. Paljon on toivottu paikkoja uimiselle ja niitä pyritään lisäämään. 
 

Uimapaikkoja kaipaan minäkin  ja erityisesti talviuintipaikkaa. Edes kylmä pukukaappikin olisi hyvä. 
Uimapaikkoja pyritään lisäämään, kun rantoja kaavoitetaan ja uudistetaan. 

 
Kalasatamssa on ollut paljon toivetta talviuintipaikkoihin. 

Uimapaikkoja pyritään lisäämään, kun rantoja kaavoitetaan ja uudistetaan. 
 
Olisiko mahdollista saada Hakikseen ja Tokoinrantaan paikkoja joissa pääsisi vaikka kastamaan jalkan-
sa veteen? 

Uimapaikkoja pyritään lisäämään, kun rantoja kaavoitetaan ja uudistetaan. Esimerkiksi Hakaniemen-
rannan kaavoituksen yhteydessä asiaa tutkitaan. 

  
 

2.7 Yleiset kysymykset ja kommentit 

Kysyisin vielä tarkennusta että milloin ja missä foorumissa tähän on haettu kansalaisten näkemyksiä!  
Ennen työn käynnistämistä järjestettiin verkossa Maptionnaire-kysely alueesta, toukokuussa 2019. 
Linkki löytyy täältä: https://app.maptionnaire.com/fi/6095/ 

 
Nyt on käynnissä uusi kysely, johon voi 5.3. asti vastata osoitteessa 
https://kerrokantasi.hel.fi/kaalsoylalsu 
 
Viimeistelyn jälkeen suunnitelma menee vielä nähtäville, ennen kuin se viedään lautakuntaan käsitel-
täväksi. 

 
Millä sivulla tapahtuman tallenne julkaistaan? 

Hei, tallenne tullaan julkaisemaan tämän tilaisuuden verkkosivuilla: 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-
suunnitelmat/tilaisuudet/kallion-ylalsu-160221 

 
Tiedotamme myös muilla kaupungin kanavilla kun tallenne tulee nähtäville. 

 
kuka olikaan illan juontaja 

Marika Luostarinen toimii asukasillan moderaattorina. 
 
Kiitos kaikille järjestäjille! Hyviä suunnitelmia.  
 
Kiitokset järjestäjille! 
 
Kiitos! 
 
Kiitos tilaisuudesta. 
 
Kiitos tilaisuudesga! 

https://app.maptionnaire.com/fi/6095/
https://kerrokantasi.hel.fi/kaalsoylalsu
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/kallion-ylalsu-160221
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/kallion-ylalsu-160221

