
 
 

 
 

Uutta Koillis-Helsinkiä -verkkotilaisuus 2.2.2022 
Illan chatissä esitetyt kommentit ja kysymykset sekä vastauksia 

Aika: 2.2.2022 klo 17.00–19.30 

Paikka: verkkotilaisuus Teams live event 

Järjestäjä: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala 

 

Tilaisuuden kulku 

Uutta Koillis-Helsinkiä -tilaisuudessa kaupungin työntekijät ja kumppanitoimijat esittelivät tiiviisti 
alueen ajankohtaisia suunnitelmia ja hankkeita. Kysymyksiä tilaisuutta varten oli voinut esittää 
etukäteen kerrokantasi.hel.fi -palvelussa, jolloin niihin pyrittiin vastaamaan osana esityksiä. 

Tilaisuutta seurasi ja siinä oli samanaikaisesti paikalla maksimitilanteessa noin 439 kaupunkilaista. 

Tilaisuudessa oli käytössä ennakkomoderoitu chat, jonka kautta esityksiä pystyi kommentoimaan 
ja kysymään lisätietoja. Chattiin tuli tilaisuuden aikana 430 kommenttia ja kysymystä. Kysymyksiin 
pyrittiin vastaamaan tilaisuuden aikana suoraan kirjallisesti tai suullisesti. Kaikkiin kysymyksiin ei 
kuitenkaan ehditty vastata, vaikka vastaamassa oli iso joukko kaupunkiympäristön asiantuntijoita. 
Osaan kysymyksistä vastattiin yksityisesti. 

Tähän dokumenttiin on koottu chattiin tulleita kysymyksiä ja kommentteja julkaisujärjestyksessä. 
Jos niihin ehdittiin tilaisuuden aikana vastaamaan, löydät myös vastaukset niihin kysymyksen alta. 
Osallistujien kysymykset ovat ”kysymys tai kommentti:” -sanan (otsikkotyyppi 4) jälkeen ja ne ovat 
suoraan siinä muodossa kuin ne tilaisuudessa kirjoitettiin. Vastaukset ovat ”Vastaus:” -sanan 
jälkeen. 

Tähän dokumenttiin on jätetty paikoin näkyviin kelloaikatiedot, joista näkyy missä vaiheessa iltaa 
kyseinen kysymys tai vastaus kirjoitettiin. Kelloajat auttavat siinä, jos haluat seurata illan tallennetta 
samalla kun seuraat tätä chat -koontia. Kellonaika on aina sanan ”Kello” perässä. 

Ilta oli jaettu kahteen osioon (otsikkotyyppi 3). Malmin asioita käsiteltiin klo 18.10 saakka, jonka 
jälkeen chatissä julkaisiin koko Koillis-Helsingin kaupunkiympäristöön liittyviä kommentteja ja 
kysymyksiä. 

 

Illan aikana chattiin tulleet kysymykset ja kommentit sekä vastauksia 
niihin 

Viesti moderaattorilta 

Kello 5:00 PM 

Tervetuloa mukaan iltaan! Täällä chatissä voit kysyä ja keskustella aiheista. Poimimme täältä muutamia 
kysymyksiä yhteiseen keskusteluun. Asiantuntijamme vastaavat myös täällä chatissä suoraan kysymyksiin. 



 
 
 

Tehdään illasta mukava kaikille! Muistutuksena: lähetäthän meille vain asiallisia viestejä, emme julkaise 
asiattomia viestejä. Edetään ohjelman mukaan myös chatissä; ensin keskitytään Malmin asioihin ja sen 
jälkeen muihin koillisen alueisiin. 

 

Malmin alue 

Kysymys tai kommentti 

Mikä rakennus tässä tapahtuman kuvassa on? 

Vastaus 

Tulevaisuuden Malmin ympäristöä – havainnekuva opiskelija-asuntolarakennuksesta osoitteessa Malmin 
Kauppatie 30. Kuva: ARCO / Arkkitehdit Soini & Horto Oy 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmin lentokenttä on edelleen ilmailujuridisesti liikennealue sekä lentopaikka. Samoin valtioneuvoston 
hyväksymä virallinen rajanylityspaikka. Onko Helsingin kaupunki hakenut ilmailuviranomaisen hyväksynnän 
kentän käyttötarkoituksen muuttamiseen? 

Vastaus  

Alueen maanvuokrasopimus on päättynyt 31.12.2019. Alue ei ole enää vuokrattuna Malmin 
lentokenttäyhdistys ry:lle. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei ole perunut lentopaikan pitolupaa, mutta on 
vuoden 2021 alussa edellyttänyt Malmin lentokenttäyhdistys ry:tä ryhtymään toimiin kiitotien sulkemiseksi 
14.3.2021 alkaen. Traficom kertoo tiedotteessaan, että ”Traficom käsittelee lentopaikan pitoluvan perumista 
koskevaa asiaa siinä vaiheessa, kun käynnissä oleva maa-alueen hallintaa koskeva sopimusriita on 
lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu.” Malmin lentokenttäyhdistys ry on sulkenut kiitotiet kolmeksi 
kuukaudeksi kerrallaan Notam-ilmoituksella (Notice to Airmen).  

Ilmailuviranomainen ei päätä kaupungin maankäytöstä. Lain mukaan siitä päättää kaupunki.  

 

Kysymys tai kommentti 

Onko tietoa, mitä Ylä-Malmin Malminraitilla olevalle talolle tehdään? Talo on ollut tyhjänä jo monta vuotta. 
Jotain pitäisi tehdä, joko purkaa tai kunnostaa talo. 

Vastaus  

Vanhasta nuorisotalosta (Malminraitti 3) tehdään parhaillaan kuntotutkimuksia päätöksenteon tueksi.  

 

Kysymys tai kommentti 

Tuleeko Malmin uuteen uimahalliin ryhmäpukuhuone? Helsingissä on vain Itäkeskuksessa perhe- eli 
unisexpukuhuone. Invapukuhuoneissa ei ole suihkua. 

Vastaus  



 
 
 

Viimeisten suunnitelmien mukaan liikuntaesteisille on huomioitu uusia pukeutumistiloja suihkulla uimahallin 
laajennusosassa. Niiden mahdollisuudet käyttää ryhmäpukuhuoneina voidaan selvittää ja välittää toiveena 
suunnittelijalle.  

Kysymys tai kommentti 

ei kuulu 

Vastaus  

Kokeiletko kirjautua sisään uudelleen? Tarkista ääniasetukset ja kuulokkeen kytkentä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Tarkennus alun havainnekuvaan: osoitteessa Malmin kauppatie 30 

 

Kysymys tai kommentti 

Jääkö tästä tallenne jonnekin ja jos jääm niin minne? 

Vastaus  

Kaupunkiympäristön YouTube-kanavalle tulee 

 

Kysymys tai kommentti 

Tallennetaanko tämä striimi? 

Vastaus  

Kyllä 

 

Kysymys tai kommentti 

Kuka/tai mikä taho teki päätöksen Malmin lentoaseman matkaluistinradasta? Huolestuttaa muunmuassa 
käyttäjien turvallisuus, alueella toimii pelastusasema! 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmin lentokentän ympäri kulkeva ulkoilu- reitti on tärkeä ympäristön asukkaille. Säilyykö tämä jatkossakin 
ulkoilureittinä 

Vastaus  

Aluetta kiertävä reitti säilyy jatkossakin. Reitin linjaus muuttuu paikoitellen rakentamisen edetessä. Aluetta 
kiertävä puistoreitistö on ollut keskeinen lähtökohta alueen suunnittelussa.  



 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmi kenttä ja ympäristö: Aikooko kaupunki tehdä kokonaisarviota siitä, kuinka lentokentän rakentaminen, 
erityisesti esirakentaminen, vaikuttaa ympäröivän alueen maaperäolosuhteisiin? Vaikuttaako 
maaperärakentaminen ympäröiviin alueisiin? Minkälaisia vaikutuksia voi tulla? 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmi: Millä tavoin retkiluistelun harrastajilta aiotaan periä korvaus heille matkaluisteluratana käyttöön 
annetusta alueesta? 

Vastaus  

Matkaluistelurata on käyttäjille avoin ja maksuton. Vertautuu meren jäälle aiempina vuosina aurattuun 
rataan.  

 

Viesti moderaattorilta 

Malmin lentokenttä muuttuu tänään kaupunkilaisille avoimeksi alueeksi! Siellä voi esim. kävellä, juosta, 
pyöräillä, luistella ja hiihtää. Lisätietoja: https://bit.ly/3GjxLEv 

Uusi matkaluistelurata on 1,2 km pitkä. Ota siis hokkarit tai skimbat mukaan ja tule tutustumaan alueeseen: 
https://www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/inline-attachments/2022-
02/malmin_kentta_opaskartta_talvi_2022.pdf 

 

Kysymys tai kommentti 

Avoimuuden nimissä kaupunki voisi kyllä miettiä, millä tavalla asioista viestitään. Somessa hehkutetaan 
virkistysalueesta, joka on VÄLIAIKAINEN. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kentän alueen virkistyskäyttö: Miten autojen pysäköinti on informoitu? En ole nähnyt missään. Huoli, että 
pysäköinti kohdistuu Sunnuntaipalstoille. 

Vastaus 

Pysäköintipaikoista on merkinnät kentän alueen kartassa: 
https://www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/inline-attachments/2022-
02/malmin_kentta_opaskartta_talvi_2022.pdf 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten Helenin voimalaitos rakentuu ja mitä energiantuotto vaatii: polttoa vai muuta? 

https://www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/inline-attachments/2022-02/malmin_kentta_opaskartta_talvi_2022.pdf
https://www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/inline-attachments/2022-02/malmin_kentta_opaskartta_talvi_2022.pdf


 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko Malmin helikopterien siirto Kivikkoon nyt lopullisesti kuopattu? Lautakunta perui 1. vaiheen kentän 
rakennusluvan ja ison kaupallisen helikopterikentän suunnitteluvaraus päättyi vuodenvaihteessa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmin Kenttä: Ovatko ulkoilureitit vain kävelylle vai myös pyöräilylle? 

Vastaus 

Alueelle voi tulla myös pyörällä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmi: Miksi alueelle rakennettiin luistinrata, vaikka asukkaat ehdottivat aivan muita käyttötarkoituksia, kun 
heidän toiveitaan kysyttiin alueen väliaikaiskäytöstä? Miksi asukkailta kysytään, ellei heidän mielipiteelleen 
anneta mitään arvoa, vaan toteutetaan sellaisia asioita, joita kukaan ei ole ehdottanut, eikä yhtäkään niistä, 
joita toivottiin? 

 

Kysymys tai kommentti 

Olikos HSL lykännyt pikaraitiotietä 10 vuodella, kuten Leo Stranius antoi pari vuotta sitten ymmärtää? 

Vastaus 

Raitiotien toteuttamisesta päättää kaupunki, mutta päätöstä ei ole vielä tehty. Raitiotien valmistuminen 
ajoittunee 2030-luvulle, tavoitteena sen alkupuoli. HSL on huomioinut uuden raitiotien tulon 
linjastosuunnitelmassaan.  

 

Kysymys tai kommentti 

Mistä saadaan työntekijät esim. uuteen päiväkotiin, kun nykyisiinkään ei riitä henkilökuntaa? 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten lentokenttäalueen rakentamisen hiilijalanjälki aioitaan pitää kurissa? Tiedossa on mittavat 
maanparannustoimet sekä betonipaalutus? 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Mitä mieltä olette tästä tuoreesta mielipidetutkimuksen tuloksesta https://www.malmiairport.fi/kantar-public-
helsinkilaisten-selkea-enemmisto-haluaa-edelleen-sailyttaa-malmin-lentoaseman-ilmailukaytossa-
asuntorakentamisen-kannatus-ei-ole-noussut/ 

 

Kysymys tai kommentti 

Hei! Otattehan katusuunnitelussa huomioon, jotta roskaautot ja muut huolto kuorma-autot mahtuisivat 
kulkemaan kaduilla. Itse olen tähän ongelmaan Kalasatamassa törmännyt ettei kuorma-autot mahdu kaduille 
viemään ja tuomaan tavaraa... 

Vastaus 

Katusuunnittelussa otetaan huomioon huoltoliikenteen vaatima liikennetila. 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmi: Miksi kaupunki on ryhtynyt puhumaan Malmin "entisestä" lentokentästä jo silloin, kun kenttä oli vielä 
ajoittain jopa Suomen vilkkaimmin käytetty? Eikö asukkaiden pitäisi pystyä luottamaan viranomaisten 
informaation todenmukaisuuteen eikä joutua epäilemään, että se on tarkoitushakuista, harhaanjohtavaa 
informaatiovaikuttamista? 

Vastaus 

Lentotoiminnan tilapäisesti mahdollistaneet maanvuokrasopimukset ovat päättyneet ja kaupungin omistama 
alue on palautunut kokonaisuudessaan takaisin kaupungin omaan hallintaan. Alueella ei enää ole 
lentotoimintaa eikä lentokenttää.  

 

Kysymys tai kommentti 

Mistä tuonne tänään avatulle reitille uskaltaa mennä, ettei joudu hiihtäjien raivon kohteeksi? 

Vastaus 

Tutustu alueeseen, opaskartta: https://www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/inline-attachments/2022-
02/malmin_kentta_opaskartta_talvi_2022.pdf 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmin lentokenttä: onko ajateltu tässä vaiheessa tehdä alueelle koirapuistoa ja miten tulevassa 
suunnitelmassa onko otettu huomioon? 

Vastaus 

Fallkullan tilan vieressä on koirapuisto. Tällä hetkellä ei ole suunnitelmaa koirapuistosta, mutta asiaa tullaan 
arvioimaan uudelleen, kun suunnittelu etenee. 

 

https://www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/inline-attachments/2022-02/malmin_kentta_opaskartta_talvi_2022.pdf
https://www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/inline-attachments/2022-02/malmin_kentta_opaskartta_talvi_2022.pdf


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Kello 5:20 PM 

K.K. kertoi tänään ettei alueen avaamisesta löydy virallista päätöstä (diaari). Kuka vastaa, jos joku jää 
paloauton alle tai päähän osuu lentokone - kenttähän on edelleen lentokenttäalue. Onko vastuu jokaisella 
lapsella itsellään? 

Vastaus 

Kaupunkilaisten turvallisesta liikkumisesta alueella on neuvoteltu Malmin pelastusaseman kanssa. 
Pelastuslaitos liikkuu alueella samanlaisella varovaisuudella kuin missä muualla tahansa kaupungin kaduilla 
ja/tai viheralueilla. Kentän alue ei ole enää lentokenttäalue: lentokenttäyhdistyksen maanvuokrasopimus on 
päättynyt, lentotoiminta on loppunut ja kiitotie on suljettu ilmailuviranomaisen NOTAM-menettelyllä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mikä pima maiden käsittelyn ja rakentamisen vaikutus on Longinojalle? 

Vastaus 

Pilaantunut maaperä on kentän alueella tämän hetkisten pohjatutkimustietojen mukaan hyvin rajatulla 
alueella. Rakentamisen yhteydessä pilaantunut maa poistetaan ja kuljetetaan niille tarkoitetuille 
vastaanottopaikoille. Lisätietoa Malmin kentän maaperästä löytyy: 
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/malmi/rakentaminen/maapera-ja-rakentaminen 

 

Kysymys tai kommentti 

Tosiasiassa harvalle entisen kentän asia on millään lailla tärkeä. Ja kyselyssä eivät paljoa myöskään 
vaihtoehtoiskustannukset paina. Nautitaan nyt väliaikaisesta virkistyskäytöstä ennen kuin saadaan niitä 
kaivattuja asuntoja. Yhdyskuntarakenne eheytyy ja entisen kentän estevaikutus poistuu, hyvältä näyttää. 
Jatkakaa hyvää työtä! 

 

Kysymys tai kommentti 

Saako kentälle nyt vihdoin mennä ulkoilemaan vapaasti? Vai onko siellä alueita, jonne ei saa mennä? 

Vastaus 

Malmin lentokenttä muuttuu tänään kaupunkilaisille avoimeksi alueeksi! Siellä voi esim. kävellä, juosta, 
pyöräillä, luistella ja hiihtää. Lisätietoja: https://bit.ly/3GjxLEv 

 

Kysymys tai kommentti 

Lentokentänojan uusi uoma Sunnuntaikortteleiden keskellä vaikuttaa tulvavyöhykkeiltään kapealta, onko 
huomioitu lisääntyvä tulviminen? Tällä hetkellä tulvii useita metrejä tulva-aikaan. Tulevaisuudessa hulevedet 
lisääntyvät entisestään. 

Vastaus 

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/malmi/rakentaminen/maapera-ja-rakentaminen
https://bit.ly/3GjxLEv


 
 
 

Lisääntyvä tulviminen on tiedossa ja otetaan huomioon alueen suunnittelussa, joka nyt käynnissä. 

 

Kysymys tai kommentti 

paalutuksen vaatima CO2-päästöjen määrä on niin suuri, ettei se sovi Helsingin hiilineutraaliusperiaatteisiin, 
vaikka betonipaalut tehtäisiinkin Helsingin kaupungin ulkopuolella. Ne olisivat Helsingin kaupungin 
aiheuttamia päästöjä. 

Vastaus 

On totta, että rakentamisesta aiheutuu aina päästöjä. Kiertotalouden ja vaihtoehtoisten 
rakentamisratkaisujen avulla pyritään pienentämään esirakentamisen hiilidioksidipäästöjä. Lisää tietoa: 
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/malmi/rakentaminen/hiilineutraali-kaupunginosa  

 

Kysymys tai kommentti 

Miten on otettu huomioon pohjavesi alue joka on suojeltu siinä on Helsinkiläisten juomavesi 

Vastaus 

Malmin lentokenttä on savikkoa. Se ei ole pohjavesialuetta. Lähin sellainen on Tattarisuon teollisuusalueen 
ja Jakomänen välissä, molemmin puolin Lahdenväylää (Tattarisuon pohjavesialue) ja iso osa siitä sijaitsee 
tie- ja katualueiden alla. 

 

Kysymys tai kommentti 

Nallenrinteenpuiston suunnittelualueen luoteiskulmassa (Tullivuorentien ja Tuiskutien kohdalla) on 
valkoiseksi jätetty kaistale pyöräilybaanan pohjoispuolella joka kuuluu Nallenrinteen asemakaava-alueeseen 
ja on tällä hetkellä metsikköä ja kävelytietä. Miksi tämä alue ei ole mukana puistosuunnitelmassa? Mitä 
siihen on suunnitteilla? 

Vastaus 

Tuo alue on Nallenrinteenkaavassa katualuetta 

 

Kysymys tai kommentti 

Edellisessä asukas-verkkotilaisuudessa ideoitiin, että Malmin uimahalliin voisi tulla ulkoallas, joka on myös 
talvisin käytössä. Onko tällainen toive huomioitu? 

Vastaus 

Toive on huomioitu ja viimeisissä suunnitelmissa on talviallas.  

 

Kysymys tai kommentti 

Miten iso tuo säästettävä "metsäala" 



 
 
 

Vastaus 

Nallenrinteenpuistossa säilytettavä metsä on reulu 2 hehtaaria 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmi: Säilyvätkö Malmin lentokentän ympärillä olevat metsät? Ne olisivat todella tärkeitä säästää! 

 

Kysymys tai kommentti 

Suunnitelmat näyttävät todella hyvältä. Toivottavasti rakentamisessa päästään etenemään suunnitellusti. 
Kiitos myös väliaikaiskäyttömahdollisuuksista. 

 

Kysymys tai kommentti 

Tosiasiassa todella monille lentokentän asia on todella tärkeä. Ja kyselyssä eivät paljoa myöskään 
vaihtoehtoiskustannukset paina. Nautitaan nyt väliaikaisesta virkistyskäytöstä ennen kuin saadaan 
lentokenttä avattua uudelleen. Yhdyskuntarakenne eheytyy ja kentän nähtävyysvaikutus palautuu, huonolta 
näyttää nyt. Lopettakaa huono työ! 

 

Kysymys tai kommentti 

kuinka paljon aiheutuu päästöjä peurustustöistä ja kuinka paljon ne maksavat tuettavaa asuntoa kohti 

Vastaus 

Lisätietoa hiilidioksipäästöistä ja ensimmäisestä esiselvityksestä niihin liittyen: 
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/malmi/rakentaminen/hiilineutraali-kaupunginosa  

 

Kysymys tai kommentti 

milloin olemassa olevien asukkaiden tieasiat saadaan kuntoon, hirveitä kuravellikatuja 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko olemassa joku sivu tai sähköpostilista, jota seuraamalla saisi tietää heti, mitkä suunnitelmat ovat 
tulossa näytille ja milloin? 

Vastaus 

Tilaa Suunnitelmavahti sähköpostiisi: https://hel.fi/suunnitelmavahti 

 

https://hel.fi/suunnitelmavahti


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Mistä nämä kommentit löytyvät tilaisuuden jälkeen? 

Vastaus 

Tilaisuuden verkkosivuilta todennäköisesti ensi viikon lopussa. 

 

Kysymys tai kommentti 

puretaanko pientalot kerrostalojen tieltä koko alueelta 

 

Kysymys tai kommentti 

miksi helsinki rakennetaan täyteen kun suomessa muualla tilaa rajattomasti 

Vastaus 

Ihmiset haluavat muuttaa kaupunkeihin, myös Helsinkiin, ja tämän yleisen trendin edessä kaupunki haluaa 
vastata kysyntään. Kysyntä heijastuu mm asumisen hintaan, joka pyritään pitämään kohtuudessa. 
Yleiskaavassa varaudutaan asukasmäärän kasvuun ja siinä on määritelty alueet, joihin uutta rakentamista 
suunnataan ja myös alueita, jotka säilytetään rakentamattomina.  

 

Kysymys tai kommentti 

Malmin lentikenttä: Tuleeko tänne omakoti/paritalo - tontteja, joita tavalliset ihmiset voivat hyödyntää oman 
kodin rakentamiseen? 

Vastaus 

Alueelle tavoitellaan monipuolista asuntorakentamista. Osana tätä on suunniteltu jonkin verran 
pientalorakentamista Sunnuntaipalstojen alueiden läheisyyteen. Pääpaino alueella on 
kerrostalorakentamisessa. Asia tarkentuu suunnittelun edetessä.  

 

Kysymys tai kommentti 

onko alueella suojeltavia soita 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten aiotte varmistaa joukkoliikenteen tavoiteettavuuden ja onko kaavoituksen ja suunnittelun osalta 
kiinnitetty huomioita junaradan estevaikutuksen vähentämiseen? 

Vastaus 

Joukkoliikennettä ja sen reittejä suunnitellaan samanaikaisesti asemakaavojen kanssa, niin bussilinjojen kuin 
ratikankin osalta. 



 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko Eduskunnalta tullut lupa kun on kyse Rajanylityspaikka se vaatii huom luvan kun on kyse 

 

Kysymys tai kommentti 

Mitä pikemmin uusi silta moottoritien yli saadaan rakenteille, sen parempi. Helpottaisi huomattavasti 
liikkumista alueella ja yhdistäisi ulkoilualueet yhteen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko koko rakennushanke tehty vuonna 2035, jolloin rakentamisenkin tullee jo olla hiilineutraalia? 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten kehältä ja moottoritieltä tulevaa melua ehkäistään jatkossa sekä uusilla alueilla että laajemmin Ala-
Malmin alueella? Etenkin Ala-Malmin puistoalueelle (Longinojanpuisto) tulee häiritsevästi liikennemelua. 
Kehällä ei tässä kohtaa ole mitään ääniesteitä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Taisi äänet kadota? 

 

Kysymys tai kommentti 

85 % helsinkiläisistä haluaa säilyttää Malmin lentokentän 

 

Kysymys tai kommentti 

Olen vähän pettynyt siihen, että rakentaminen näyttää hyvin tiiviltä. Olisiko syytä jättää isompia 
metsäkaistaleita, joita helsinkiläiset eri yhteyksissä ovat toivoneet? 

Vastaus 

Malminkentän alueen lähtökohtana on ollut suunnitella korttelialueet suhteellisen tiiviiksi, jotta viheralueet 
jäisivät mahdollisimman laajoiksi. Koko alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut kattava puisto- ja 
metsäalueiden verkosto. Kolmasosa koko alueesta on varattu viheralueiksi.  

 

Kysymys tai kommentti 

mistä rahat näihin puistoihin, kun teihinkään ei riitä 



 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

onko nämä omistusasuntoa? 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 5:30 PM 

Onko Malmille tulossa autottomia taloja, kortteleita tai asuinalueita? 

Aivan Malmin aseman läheisyyteen voi tulla autottomia kortteleita, mutta lähtökohtaisesti Malmille pyritään 
takaamaan sujuva liikkuminen kaikille eri kulkumuodoille. 

 

Kysymys tai kommentti 

Tuleehan tuonne Lentoaseman alueelle sitten ruokakauppoja ettei tarvitse mennä asemalle asti kauppaan? 
Myös meille vähävaraisille, esim Lidlinkin kauppa? 

Vastaus 

Ensimmäisenä toteutettavalle alueelle, Nallenrinteeseen, on varattu pysäköintitalon yhteyteen tila 
päivittäistavarakaupalle. Myös Pikitehtaankortteleiden alueelle suunnitellaan mahdollisuusksia kauppojen 
sijoittumiselle.  

 

Kysymys tai kommentti 

Eipä ole tainnut suurempaa tarvetta tälle rajanylityspaikalle hetkeen olla. 

 

Kysymys tai kommentti 

Pikitehtaan korttelit: Onko raitiotien linjaukseen vielä mahdollista vaikuttaa? 

Vastaus 

Pikitehtaankortteleiden kaavaluonnos tulee nähtäville kevään aikana, jolloin suunnitelmasta voi antaa 
palautetta.  

 

Kysymys tai kommentti 

Täytyykö tuonne rakentaa niin tiiviisti? Nythän asuminen suuntautuu enemmänkin maaseudulle kuin 
Helsinkiin. Jätetään enemmän vihreää luontoa Malmille! 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Eikö ne Oikeustoimet olisi ekana kuunnella ennen kuin tätä edes tehdään 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko tietoa, milloin se kenttää kiertävä aita puretaan? 

Vastaus 

Purkaminen ei ole lähiaikoina ajankohtaista. Purkuaikaa arvioidaan turvallisuusnäkökohdista. Alueelle ei 
haluta yksityistä henkilöautoilua, mopoilua tms. turvallisuutta vaarantavaa ajoa.  

 

Kysymys tai kommentti 

Havainnekuvat on kyllä mietitty tarkkaan, jotta luodaan kuva "hengittävästä" ja viihtyisästä 
kaupunginosasta...... 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmin lentokentän ulkoilutie: Miten saamme pitää suositun ulkoilutien ja ladun vähintään nykyisen 
mittaisena ja laatuisena, luonnonläheisenä ja esteettöminä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mitä tulee Pekanraitin puretun päiväkodin tilalle? 

Vastaus 

Tonttia suunnitellaan osana Pikitehtaankortteleiden asemakaavaa. Tontille on luonnosteltu uutta 
asuntorakentamista. Osa tontista voitaisiin liittää osaksi Pekanpuistoa. Kaavaluonnos tulee nähtäville kevään 
aikana, jolloin siitä voi antaa palautetta. 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmin lentokenttä: Miten kaupunginosa nimetään, ku ei ole enää lentokenttä? Onko uusi nimi päätetty? 
Malminsuo? 

Vastaus 

Tästä ei ole päätöksiä. Nimistönsuunnittelusta, ks. https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-
ymparisto/kaavoitus/kaavoituksen-tasot/nimistonsuunnittelu/  

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Voisiko johonkin esitykseen saada viereen nykyisen karttapohjan/ilmakuvan, että paremmin voisi hahmottaa 
tulevia muutoksia ? 

 

Kysymys tai kommentti 

havainnekuvia kesä auringossa Missä talvipimeä kuvat 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko Malmin kirkkopuiston ympärille suunnitteilla kehityshankkeita, mm. rekkaparkin poisto asuntojen 
viereltä. 

Vastaus 

Viime vuonna valmistuneessa Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelmassa on esitetty, että 
Malmin kirkkopuisto peruskorjataan. Raportti löytyy osoitteesta https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-
ymparisto/kaavoitus/kehittamissuunnitelmat/malmin-pukinmaen-aluesuunnitelma. Yleisten alueiden 
suunnitelman hankkeet on tarkoitus toteuttaa suunnitelman kymmenvuotiskaudella, tämän tarkempaa 
aikataulua puiston peruskorjauksesta minulla ei ole valitettavasti vielä antaa.  

 

Kysymys tai kommentti 

Missä vaiheessa asukkaat otetaan Kiitotien kortteleiden asemakaavasuunnitteluun mukaan? 

Vastaus 

Asemakaavoitus käynnistyy tämän vuoden aikana. Ensimmäinen vaihe on Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma, jonka yhteydessä tiedotetaan myös vuorovaikutus ja osallistumistavoista sekä 
aikatauluista.  

 

Kysymys tai kommentti 

kuka nämä maksaa? 

 

Kysymys tai kommentti 

Hyvä chatti, kun juuri mihinkään kysymyksiin ei vastata... 

Vastaus 

Terve! kaupunkiasiat ovat usein sen verran moniulotteiset, ettei kukaan yksin tiedä kaikkea. Joudumme siksi 
myös varmentamaan asioita ennen kuin vastaamme, jottemme anna vääriä vastauksia. Vastaus tulee siksi 
välillä viiveellä. Morjens 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Malmin kentän uuden asuinalueen nimestä voisi järjestää äänestyksen! Omastadin tyyliin... 

 

Kysymys tai kommentti 

joku kysyi että kuka maksaa Kela maksaa asuntotuet vuokra asunnoissa Siksi helsinki rakentaa 

 

Kysymys tai kommentti 

mitä tapahtuu vanhoille terveyskeskustiloille, purkuun? 

Vastaus 

Malmin rakennus 18 eli Helsingin sairaalan toimintojen tilat puretaan, ja myös terveysasema puretaan. 
Päivystyssairaala jää nykyiselle paikalle. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko sairaalan alueelle tulossa kunnon paikkaa missä Vainajat ovat eikä missään kontissa todella huono 
asia ei mitään kunnioitusta 

Vastaus  

Tulossa on asianmukaiset tilat vainajille Malmin hautausmaan viereen, sekä myös sairaaloiden yhteyteen. 
Tavoitteena, että jatkossa kontteja ei enää tarvita. 

 

Kysymys tai kommentti 

Tuskinpa vaan tulee äänestystä uuden kaupunginosan nimestä. Siinähän voisi vaikka käydä niin, että eniten 
suosiota saisi sellainen vaihtoehto, joka ei kiinnosta kaupunkia! 

 

Kysymys tai kommentti 

Tuleeko uudesta Malmista autoton? 

Vastaus  

Aivan Malmin aseman läheisyyteen voi tulla autottomia kortteleita, mutta lähtökohtaisesti Malmille pyritään 
takaamaan sujuva liikkuminen kaikille eri kulkumuodoille. 

 

Kysymys tai kommentti 

Suuri puistoalue on ilman muuta hyvä mutta ei varmaan palvele lasten omaehtoista liikuntatoimintaa kuten 
vaikkapa pallopelit tai esim frisbee yms yms. Sellaisia pienempiä aukioita voisi olla hyvä sijoittaa kortteleiden 



 
 
 

tuntumaan, jolloin lapsilla olisi mahdollisuus turvallisesti leikkiä erilaisia pelejä ilman että on vaarana osua 
ulkopuolisiin kulkijoihin. 

 

Kysymys tai kommentti 

Hinnat kertovat, missä on ja odotetaan vastaisuudessakin olevan runsaasti kysyntää suhteessa tarjontaan. 
Helsinki kaavoittaa uutta Helsinkiä ja hyvä niin, kaupunkia ei voi rakentaa kuin kaupunkiin. Suomessa on 
paljon tilaa, mutta se ei ole tässä erityisen relevanttia. 

 

Kysymys tai kommentti 

Oliko lentokentän ulkoliikuntapaikasta ja leikkipaikasta tarkempia suunnitelmia jossakin? 

Vastaus 

Ulkokuntoilu- ja leikkipaikan "pohjapiirustus" löytyy kartta.hel.fi -palvelusta katu- ja puistosuunnittelukohteista, 
samasta karttarajauksesta uuden jalankulun- ja pyöräilyn reittiyhteyden kanssa  

 

Kysymys tai kommentti 

Chat-viestinnästä saa tietääkseni äänet pois - nyt kuuluu jatkuva pimputus 

 

Kysymys tai kommentti 

On hyvä, että palveluja uudistetaan ja keskitetään, niin löytyy sitten kaikki tarvittavat palvelut saman katon 
alta. Malmiin on erinomaiset yhteydet kaikista suunnista. 

 

Kysymys tai kommentti 

Aiemman vastauksen mukaan kenttää kiertävä ulkoreitti säilyy, tosin osittain sitä muutetaan. Reittiä on 
kuitenkin erittäin vaikea hahmottaa nykyisistä suunnitelmista. Olisiko mahdollista julkaista kartta, josta reitin 
tuleva linjaus hahmottuu kokonaisuudessaan? 

Vastaus 

Rakentamisen aiheuttamista ulkoilureitin muutoksista viestitään aina etukäteen. Muutoksista viestitään 
kanavalla https://www.uuttahelsinkia.fi/fi  

 

Kysymys tai kommentti 

muuttuuko Malmi samanlaiseksi kuin Itäkeskus- Lähi Itäkeskus 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Miksi ei ole tuotu esiin myös sellaista ratkaisua, missä lentokenttätoiminta olisi voinut jatkua, rakentamisen 
ohella. Näitä on ollut lehdistössäkin esillä mutta ei kuitenkaan ole esitelty mahdollisuutena ja vaihtoehtona. 
Lentokentän toimnnan jatkamisen puoella on kuitenkin merkittävä määrä asukkaita. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 5:40 PM 

Eli Malmilta häviää jälleen yksi puisto, kun rakennetaan uusi koulukeskus Kirkonkyläntien varteen? 

Vastaus 

Koulukeskuksessa hyödynnetään pääasiassa nykyistä koulutonttia ja sen viereistä rakentamatonta tonttia. 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmi, mihin kohtaan tää uusi thk tulee? Mitä puretaan sen alta, kun Malmi on jo nyt tosi tiiviisti rakennettu`? 

Vastaus 

Malmin THK/PK tonttia haetaan hyvien kulkuyhteyksien päästä ja keskeiseltä sijainnilta Malmin keskuksesta. 
Tavoitteena purkaa esim. parkkihalleja ja laittaa parkkitiloja rakennusten alle. 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmi / Minukain kiinnostaa meluntorjunta, asun Sepänmäenssä ja Kehän melu sen kuin lisääntyy ja toivon 
siihen toimia. Rakentamisen myötä raskas liikenne vain lisääntyy Tattariharjuntiellä ja sen myötä häiritsevä 
melu ja saasteet. 

 

Kysymys tai kommentti 

Jaa, mites se "ilmastoviisas kasvaminen" tapahtuu Malmin lentokentän osalta..? 

 

Kysymys tai kommentti 

Helsingissä ei ole tietääkseni missään korkealla (>15. kerroksessa) sijaitsevaa näköalaravintolaa. Saisiko 
sellaisen Malmille jonkun uuden tornitalon ylimpään kerrokseen? 

Vastaus 

(Jätkäsaaressa on baari 16.kerroksessa.) Laitetaan toive korvan taakse, vaikka kaavoituksella on rajoitetut 
mahdollisuudet vaikuttaa liiketilojen toteuttamiseen kovin yksilöidysti. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Tuleeko tästä Malmi vai MALMÖ? 

 

Kysymys tai kommentti 

Kenen toive nämä isot muutokset ovat? Miten malmilaisilta on tätä tutkittu? Mistä aloite on tullut? 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmin lentokenttä: Onko tuleva peruskoulu alakoulu vai onko myös yläkoulu tulossa myös? Millä 
aikataululla koulu rakentuu? 

Vastaus 

Talonrakennushankkeiden 10-vuoden rakentamisohjelma: koulu rakennetaan 2030-32. Tarkistamme 
peruskoulun tämän hetken tavoitteen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.  

 

Kysymys tai kommentti 

Paljonko tulee maksamaan se Sulfaattisavenpoisto ja maapohjan siivoominen onko yli Miljardin?? 

Vastaus 

Sulfidisavea ei ole tarve poistaa kaikilta osin, vaan se voi jäädä vahvistettavan saven osana paikoilleen 
häiriintymättömänä. Kun maaperää kaivetaan ja sulfiittipitoinen maa joutuu tekemisiin hapen kanssa, asia 
tulee huomioida ja hillitä pH:n muutoksia. Lisätietoja maaperästä ja sulfidisavesta löytyy mm. 
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/malmi/rakentaminen/usein-kysyttya-malmin-entisen-lentokentan-alueesta  

 

Viesti moderaattorilta 

Tehdään illasta mukava kaikille! Muistutuksena: lähetäthän meille vain asiallisia viestejä, emme julkaise 
asiattomia viestejä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mikä hirveä vimma on täydennysrakentaa Helsinki tukkoon? 

 

Kysymys tai kommentti 

Täydennysrakentamisen nettisivut: https://taydennysrakentaminen.hel.fi/ 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Miksi asunto/kiinteistörakentamisessa ei huomioida riittävästi parkkipaikkoja? Onko tästä tulossa uusi 
Tikkurila, jossa ei ole pysäköintipaikat asuntoihin tai liikkeisiin. Ei kaikki asukkaat liiku julkisilla. 

Vastaus 

Asemakaavasuunnittelussa käytetään kaupungin laatimaa autopaikkojen suunnitteluohjetta, jonka 
perusteella autopaikkojen asemakaavamääräykset määräytyvät. Määräysten avulla pyritään takaamaan 
autopaikkojen riittävä määrä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Täydennysrakentamistakin tarvitaan, harkiten, vaikka ymmärrettävästi kaikki eivät siitä pidä. Helsinki on ja 
tulee olemaan väljä kaupunki. Kaupunki kuitenkin kehittyy ajassa ja hyvä niin, ellemme halua elää 
näivettyvässä ulkomuseossa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko betonipaalutuksen aiheuttamaa kestoa ja sen tuomaa häiriötä arvioitu? 

Vastaus 

Paalutusta rakennusten perustamistapana käytetään savimaa-alueilla. Rakennushankkeiden toteuttaja 
tekeen työn niin lyhyessä ajassa kuin mahdollista. Paalutuksen aiheuttamia melu- yms. häiriöiden 
viranomaisvalvonnasta vastaa kaupungin Ympäristöpalvelut, ks. https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-
ymparisto/ymparistonsuojelu/luvat-ja-ohjeet/ 

  

Kysymys tai kommentti 

tuleeko Malmista suomen kolmas no go alue ? 

 

Kysymys tai kommentti 

Olen myös kiinnostunut meluntorjunnasta: Lahdentien meteli on Kivikon metsässä todella häiritsevää ja 
kulkeutuu kuntoilureittejä pitkin Kivikon metsän toiseen laitaan Ruutipuistoon saakka. 

 

Kysymys tai kommentti 

Milloin omakotitalot häädetään alueelta? 

 

Kysymys tai kommentti 

Täydennysrakentaminen ei saisi sijoittua lähimetsiin, koska niiden käyttäjämäärät kasvavat asukasmäärän 
kasvaessa. 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/luvat-ja-ohjeet/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/luvat-ja-ohjeet/


 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 5:45 PM 

Malmin keskustassa on paljon alueellista kerrostumaa eri vuosikymmeniltä. Kun aluetta uudistetaan 
voimakkaasti ja parin vuosikymmenen sisällä on tarkoitus rakentaa paljon lisää, miten varmistetaan Malmin 
alueellisen kerrostumisen säilyminen? 

Vastaus 

Ajallinen kerrostuneisuus on tosiaan hyvä ominaisuus. Osa vanhimmista rakennuksista on jo suojeltu 
asemakaavoilla. Uudempaa rakennuskantaa olisi myös hyvä saada säilymään, vaikka purkamista varmasti 
tehdäänkin. Aina harkittaessa täydennysrakentamista jo rakennetuille tonteille, pohditaan myös 
mahdollisuudet säilyttää ja hyödyntää hyväkuntoisia ja kaupunkikuvallisesti merkityksellisiä rakennuksia. 

 

Kysymys tai kommentti 

Aika kaukana ollaan siitä, että tämä väljä kaupunki olisi rakennettu "tukkoon". Asunnot ovat kalliita, niitä 
tarvitaan lisää. Entisen lentokentän tapauksessa pohjatyöt tulevat katetuiksi alueen tonttituloista. 

 

Kysymys tai kommentti 

Helsingin pitää kasvaa, koska muuten me ihan tavalliset helsinkiläisetkin joudumme muuttamaan Vantaalle 
kun elämäntilanteen muuttuessa (perheen perustaminen, avioero, lapsen muuttaminen omilleen ym.) ei 
olekaan varaa asua Helsingissä. Koskee myös omistusasujia. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mielestäni nimimerkin uupunut kommentit ovat jo asiattomia. Olisiko päiväunien paikka? 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten on otettu huomioon Sulfaattisaven liikkuminen?? 

 

Kysymys tai kommentti 

Milloin kaukolämpöhanat menee kiinni? 

 

Kysymys tai kommentti 

Saahan omakotitontille samoja tehokkuuksia? Se kaupungin kiitotien pään tontista maksama 1000e/m2 
kiinnostaisi 



 
 
 

Vastaus 

Maankäyttösopimuksessa olemme sopineet ostavamme uuden kaavan mukaisia tontinosia markkina-arvon 
mukaiseen hintaan, jotta kaupunki saisi uuden kaavan mukaiset tontit kokonaan omistukseensa ja 
rakennuskelpoisiksi. Kaupat tehdään vasta kun uusi kaava on saanut lainvoiman. Maanomistaja maksaa 
silloin kaupungille maankäyttökorvausta, eli osallistuu omalta osaltaan kaavan toteuttamisen 
infrakustannuksiin. 

 

Kysymys tai kommentti 

Saahan omakotitontille samoja tehokkuuksia? Se kaupungin kiitotien pään tontista maksama 1000e/m2 
kiinnostaisi 

Vastaus 

Ks yllä 

 

Kysymys tai kommentti 

Mistä näihin kysymyksiin voi lukea vataukset? 

Vastaus 

Hei, asiantuntijat vastaavat täällä chatissa mahdollisimman moneen kysymykseen illan aikana. Jotkut laajat 
kysymykset vaativat vähän enemmän aikaa vastata. Chatin kysymykset ja vastaukset julkaistaan verkossa 
ensi viikolla, eli niihin voi palata myöhemmin. https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-
ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-koillishelsinkia  

 

Kysymys tai kommentti 

Saadaanko Ala-Malmille nyt yläkoulu ja millä aikataululla? Malmilla ei myöskään ole lukiota, vaikka 
asukasmäärä sen mahdollistaisi. 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmi, Askartie: Miten "Shared Space" tuodaan ilmi autoilijalle? 

Vastaus 

Shared space alue kivetään, jolloin pintamateriaali viestii alueen käyttäjille eri liikennemuodoista ja mihin se 
rajautuu. Autoilijan näkökulmasta siirtymä ajoradalta aukiolle sallitaan sopivalla lisäkilvellä ja kielletyt väylät 
aukiolta ulos osoitetaan jk/pp-merkeillä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Helsinkiläisetkään eivät elä ikuisesti: asuntoja vapautuu seuraaville sukupolville. Helsingin maan sisäinen 
muuttotappio oli viime vuonna yli 3000 henkeä. 



 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Lentokenttä EI ole entinen ! Sanoitte alussa että olisi hyvä kun paikalla olevat asukkaat eivät kysyisi samoja 
kysymyksiä chatissa. Miten voimme olla kysymättä samoja kysymyksiä kun / jos emme näe toisten 
kysymyksiä ? Palautetta antaisin esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta. Esitykset menevät 
LIIAN nopeasti. Näkövammaiset eivät näe teitä virkahenkilötä, joilloin huulilta lukeminen ei onnistu. Liikaa 
kaikkea dioissa. Näistä on käyty teidän KYMPin kanssa pari vuotta sitten Oodissa yhteistilaisuuddessa, 
jossa oli paikalla mm. Helsingin vammaisneuvosto. Teille kerrottiin miten diat ja muut esitykset tulee olla. 

Vastaus 

Kiitos palautteestasi, esteettömät tilaisuudet ovat haaste meille järjestäjille! Tilaisuudesta tulee tekstitetty 
tallenne verkkoon ja sen lukeminen onnistuu lukulaitteilla. Valitettavasti Teams -tekniikalla, joka kaupungilla 
on käytössä, puhujan jatkuva näkyminen pienentää diojen kokoa ruudulla, jolloin käyttämämme karttakuvat 
jäävät turhan pieniksi. Moni seuraa tilaisuutta pienilta ruuduilta esimerkiksi kännykältä. Myös chatin 
näkyvyyteen liittyvä palautteesi on aiheellinen. Siinäkin valitettavasti joudumme käyttämään meillä käytössä 
olevaa tekniikkaa. Teemme mielellämme yhteistyötä Vammaisneuvoston kanssa näissä kysymyksissä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Yleisesti: Eikö asukkaiden toiveiden vastaisten hankkeiden läpi jyräämisen sijasta olisi paljon mukavampi 
tehdä kaupunkisuunnittelua, jolla tietää olevan asukkaiden enemmistön tuki? Silloin voisi ihan rehellisesti 
kaupunkisuunnittelijana tuntea olevansa tehtävässään asukkaita varten. Lentokentän aluetta voitaisiin 
asuntorakentamistavoitetta vaarantamatta kehittää myös sen arvoja ja ominaispiirteitä kunnioittaen ja 
kehittäen - niiden tuhoamisen sijasta. Suunnitelualueen 330 hehtaarista on yli 250 hehtaaria ilmailualueen 
ulkopuolella. Ottakaa nyt vihdoinkin kaupungin arvot ja järki suunnittelun pohjaksi. Kiitos. 

 

Kysymys tai kommentti 

otetaanhan huomioon lumitila 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmin lentokenttäalueen rakentaminen kestää vuosikymmeniä. Onko kaupunki ottanut huomioon, että sillä 
on haitallisia terveysvaikutuksia ympäröivien alueiden asukkaille (melu, pöly, muut vaikutukset)? Alue on 
yhtenäinen, ja melu kantautuu, vaikka alue rakennettaisiinkin osissa. Erityisesti huolettavat lapset, nuoret ja 
ikäihmiset ja muut erityisryhmät. 

Vastaus 

Ympäristövaikutukset huomioidaan kaikessa rakentamisessa. Viranomaisvalvonnasta vastaa kaupungin 
Ympäristöpalvelut, ks. https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/luvat-ja-ohjeet/ 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmi: tuleehan uuden keskustan yhteyteen kierrätyspisteet, myös pienelektroniikalle? 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/luvat-ja-ohjeet/


 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Mien ette kuuntele Kansalaisia jotka ovat eri mieltä valtuuttejuen kanssa 

 

Kysymys tai kommentti 

Laidunpuisto: Kaupunki on ottanut Laidunpuiston laajaan pysäköintikäyttöön. Olisiko mahdollista kaavoittaa 
paikalle yhteiskäyttöinen pysäköintilaitos, jolla mahdollistettaisiin rakennustonttien tehokkaampi 
rakentaminen viihtyisyyden kuitenkaan kärsimättä? 

Vastaus 

Tarkoitettaneen pysäköintiä rakentamattomalla yleisten rakennusten tontilla. Laidunpuistoa ei ole tarkoitus 
käyttää laajasti pysäköintiin. Keskustan uudistamisen yhteydessä etsitään myös uusia ratkaisuja 
pysäköintilaitoksille. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mitä suunnitelmia torin pohjoiskulmassa sijaitsevalle vanhalle puutalolle on mietitty? Oli taannoin nuorisotalo 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmin torin suihkupatsas 

Vastaus 

Suihkuallas taideteoksineen tulee säilymään torilla edelleen, allas kunnostetaan toimintakuntoon tänä 
keväänä. 

 

Kysymys tai kommentti 

istuskelupaikkoja joo, missä työpaikat, niin ei tarvitsisi liikkua niin paljon, vai etätöissäkö kaikki 

 

Kysymys tai kommentti 

Keitaat tarvitsevat kunnossapitoa. Ollaanko huomioitu kustannukset- 

Vastaus 

Ylä-Malmin torin viitesuunnittelussa on otettu huomioon istutusalueiden kunnossapito, sekä sen 
kustannukset 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

N.N. esitti hyvän toteamuksen! 

 

Kysymys tai kommentti 

Mikä olisi oikea osoite esittää toive kaupunkipyörätelineestä eli Alepa-pyöristä? 

Vastaus 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute 

 

Kysymys tai kommentti 

Kuinka varmistatte, ettei keitaasta tule juopottelualuetta, kuten nyt. Ei pitkiä penkkejä. 

Vastaus 

Olemme pyrkineet ottamaan tämänkin näkökulman huomioon suunnittelussa. Istuskelualue on sijoitettu niin, 
ettei se olisi liian suojaisessa paikassa, vaan sen vierestä kuljettaisiin aktiivisesti ohi. Penkkejä puolestaan 
voidaan lisätä ja poistaa tarvittaessa. Yhtenä keinona on myös lisätä torin monipuolista käyttöä, jolloin siellä 
tapahtuva häiriökäyttäytyminenkin näin vähenisi. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kun Malmille ja Malmin lentokentälle rakennetaan uutta tiivistä rakentamista metsiin ja muille luontoalueille, 
niin haluaisin tietää missä tiiviin uudisrakentamisen ansiosta säästyy vastaava määrä metsää ja vihreää 
luontoa? Rakentamista edistävät päättäjät ja muut tahot kun perustelevat kaupungin luontoalueille 
rakentamista sillä, että metsää ja luontoa säästyy rakentamiselta jossain muualla? Eli missä meille 
kaupungin asukkaille säästyy virkistyskäyttöön ja luonnon eliöille elinympäristöiksi soveltuvaa metsää ja 
luontoa rakentamiselta? 

Vastaus 

Kello 6:04 PM 

Yleiskaavassa on osoitettu rakennettavat alueet sekä myös laajemmat rakentamattomat aluekokonaisuudet. 
Viheralueista on pyritty luomaan yhtenäisiä kokonaisuuksia ja verkosto, nimenomaan ekologisten yhteyksien 
varmistamiseksi. Näitä vihersormia on esimerkiksi Keskuspuisto ja Vanhankaupunginlahden ympäristö. 
Rakennetuille alueille tulee myös uusia lähipuistoja asukkaiden virkistykseen, puiden kasvua joutuu kyllä 
vähän odottamaan. Tästä esimerkkinä Jätkäsaaren Hyväntoivonpuisto. 

 

Kysymys tai kommentti 

Puhujan ääni hävisi 3-4 min- sitten 

 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Ylä-Malmin torialueen suunnitelma näyttää hyvältä mutta olisiko mahdollista kuitenkin toteuttaa torin alle 
pysäköintilaitos, koska ajoyhteyksien rakentaminen sinne on varsin hyvin toteutettavissa. Samalla torille 
mahtuisi pienehkö liikerakennus mm. kahvila- ja kioskitoiminnoille. 

 

Viesti moderaattorilta 

Malmilla kokeillaan uudenlaista valaistusta, jonka väriä kaupunkilaiset pääsevät itse muuttamaan - 
tarkemmat tiedot kokeilun paikasta ja käynnistymisestä päivitetään Uutta Helsinkiä –sivustolle: 
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kestava-kaupunkikehitys/kaupunkiuudistus/fiksu-kaupunki 

 

Kysymys tai kommentti 

Ylä-Malmin tori: Saataisiinko POP-UP ajoesteitä myös? Logistiikkaa ja taksiajoa on nykyisin paljon 

Vastaus 

Myös huoltoajo on otettu huomioon torin suunnittelussa, sitä tullaan jatkossa ohjaamaan nykyistä paremmin. 

 

Kysymys tai kommentti 

kunnallistekniikan uusintaväli savikossa, kestääkö 10v? 

 

Kysymys tai kommentti 

Eikö Tali olisi ollut soveltuvampaa rakennusmaata? 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmi: Mikä on omistus- ja vuokra-asuntojen suhde uudella asuinalueella (lentokenttä) 

Vastaus 

Pyritään tasapainoiseen jakaumaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

taloyhtiöt uusimaan viemärit viiden vuoden välein? 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko Nuorten liikennekoulutusalue suunnittelun ulkopuolella 

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kestava-kaupunkikehitys/kaupunkiuudistus/fiksu-kaupunki


 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Mielenkiintoista olisi tietää, ovatko alueen tonttihinnat todellakin samoja, kuin tilasta 91-418-2-107 maksettu 
hinta?? 

Vastaus 

Tulevien tonttien hintatason näemme sitten, kun kaavat ovat lainvoimaiset ja kuntainfra rakennettu niin, että 
pääsemme tontteja myymään ja vuokraamaan. Jos viittaat Nallenrinteen maankäyttösopimuksen 
kiinteistöjärjestelyihin, niin sen hintataso perustuu vertailuun muilla alueilla tehtyihin kauppoihin ja 
kauppaneuvotteluihin ja niiden sovittamiseen alueelle. Kohdealuehan on ihan uusia alue, eikä siellä siksi ole 
vielä tehty vertailukauppoja. Arviointitarkkuus on siksi tavanomaista heikompi vaikka olemme tehneet 
normaalia enemmän työtä kauppahintatason arvioimiseksi ja siitä neuvottelemiseksi. 

 

Kysymys tai kommentti 

miksei Malmin keskustaa ole tehty aikoinaan kerralla kuntoon 

 

Kysymys tai kommentti 

Tämä ei ole Kysymys tai kommentti vaan kommentti: Olisi hyvä, jos tilaisuuden nimestä olisi käynyt ilmi, että 
tilaisuus käsittelee vain Malmin rakentamista. Muita alueita ei käsitelty nyt lainkaan. Siltamäessä asuvana 
olisi kiinnostanut Siltamäkeen liittyvät suunnitelmat. Ilmeisesti täältä vain ollaan viemässä palveluja: päiväkoti 
lakkautettiin, leikkipuisto lakkautetaan, terveysasema ja neuvola siirtyvät Malmille jne. 

Vastaus 

Koillis-Helsingin muut alueet käydään läpi tauon jälkeen, noin klo 18.10 alkaen. Ohjelma on ollut etukäteen 
jaossa tilaisuuden verkkosivulla ja muussa viestintäaineistossa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kiva kuunnella ja katsella, kun työntekijät ovat selvästi motivoituneita ja innoissaan omasta asiastaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Miksi puhutte sanalla Entinen!!! 

 

Kysymys tai kommentti 

Kivalta kuulostaa että tulee myös toi ulko-uimala ja auringonottopaikka. Varmasti tulee käyttöä. Hyvähyvä! 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Tiivis rakentaminen säästää suhteessa enemmän luontoa _muualla_, esimerkiksi kehyskunnissa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Hopi hopi pysykää aiheessa ja nopeasti ne vastaukset 

 

Kysymys tai kommentti 

miten torit palvelevat työssäkäyviä veronmaksajia? 

 

Kysymys tai kommentti 

Ottakaa huomioon asia on kesken Oikeustoimia ei ole käyty loppuun 

 

Kysymys tai kommentti 

mistä rahaa riittää nyt kun ei ole ennen ole ollut 

 

Kysymys tai kommentti 

Kun Malmin lentokentän alueen rakentuminen valmiiksi kestää useita vuosia ja varmaan toteutuu myös 
vallitsevan kysynnän mukaan, niin miten kaupunki varmistuu siitä että alueelle saadaan jo riittävän 
varhaisessa vaiheessa riittävät kaupalliset lähipalvelut? 

Vastaus 

Asemakaavoituksella on pyritty varmistamaan mahdollisuudet lähipalveluiden toteutumiselle. Ensimmäisenä 
rakenettevaan Nallenrinteen alueelle on esim. pysäköintitalon yhteyteen kaavoitettu tila 
päivittäistavarakaupalle. Lisäksi pääkatujen varrelle on taloihin määrätty rakennettavaksi palveluille sopivia 
tiloja. Palveluiden toteutuminen aikoinaan riippuu tietysti yksityisistä toimijoista.  

 

Kysymys tai kommentti 

Miksi kaikki ympäristöön liittyvät kysymkset sivuutetaan? 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 6:00 PM 

Yleisenä toivomuksena: Lisää tarkentavia karttakuvia tai viitekuvia olisi tarvittu ainakin kahteen viimeiseen 
esitykseen. Vaikka kuljen suunniteltavien kohteiden ohi päivittäin, en pystynyt hahmottamaan, mihin nämä 



 
 
 

suunnitelmat tarkalleen sijoitetaan. Esimerkiksi nimi Laidunpuisto ei sano mitään, olisi hyvä linkittää viralliset 
nimet tunnistettaviin kohteisiin, esim: "puisto Päiväkodin ja Pohjolan koulun välissä". 

Vastaus 

Kiitos palautteesta. Lisätään dioihin jatkossa enemmän sijaintikarttoja. 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmi, Asakartie: Pintamateriaali ei näy talvisin, ja ilman mitään liikennemerkkiä pinnalla ei ole mitään 
vaikutusta tieliikennelain tulkintaan. Miksei tälläisissä kohteissa käytetä suoraan pihakatua? TLL mukainen, 
selkeä, olemassaoleva ja ennenkaikkea liikennemerkillä osoitettava. Tuolla "shared space" virityksellä ei 
saada pyöräilijälle/jalankulkijalle mitään lainsuojaa. jk/pp-merkeillä reittien estäminen autoilijoilta on vitsi, 
käyrännössä tarkoittaa autoilijalle parkkipaikkaa. 

Vastaus  

Tässä on kyseessä pieni kääntöpaikka kadun päässä, johon suunnitellaan pientä aukiota. Ajonopeudet ovat 
alhaisia ja liikenneturvallisuus on hyvä. Alue kuuluu pysäköintikieltoalueeseen, ja pysäköinninvalvonta 
puuttuu väärin pysäköintiin. 

 

Kysymys tai kommentti 

mihin asukkaat kentän alueelta liikkuvat? 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten teidän näkemyksemme mukaan mallia pitää muuttaa houkuttelevammaksi paikaksi eli miksi se ei 
mielestänne ole nyt houkutteleva? Me sentään asumme täällä … 

Vastaus 

Malmin keskustavision laatimisen yhteydessä kerättiin alueen asukkaiden näkemyksiä Malmin keskustan 
nykytilanteesta ja tulevaisuuden toiveista. Vastauksissa nousi esille toive kehittää etenkin asemanseutua. 
Kyselyn vastaukset löytyvät kaupungin karttapalvelusta: 
https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2020_esityslista/4003_4_Liite_2_Malmin_keskustan_verkkokarttakyselyn_t
ulokset.pdf 

 

Kysymys tai kommentti 

Sanottin, että vastataan keskeisimpiin kysymyksiin. Kuka määrittelee mikä on keskeistä? 

 

Kysymys tai kommentti 

Kiitos info tilaisuudesta! Avoin yhteistyö johtaa hyviin lopputuloksiin. 

 

https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2020_esityslista/4003_4_Liite_2_Malmin_keskustan_verkkokarttakyselyn_tulokset.pdf
https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2020_esityslista/4003_4_Liite_2_Malmin_keskustan_verkkokarttakyselyn_tulokset.pdf


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

kenelle rakennetaan kun suomalaisten pako kiihtyy ja viime vuonna 3000 suomalaista muutti pois helsingistä 
ja vielä 1000 virolaista 

 

Kysymys tai kommentti 

Mielenkiintoista olisi tietää ovatko alueen tonttihinnat todellakin samoja, kuin tilasta 91-418-2-107 maksettu 
hinta? 

Vastaus 

Ks aiempi vastaukseni samaan kysymyksen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Siis missä vaiheessa käsitellään muuta koillis-Helsinkiä? 

Vastaus 

Hei, tauon jälkeen klo 18.10 alkaen 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmin tori: mistä löytyvät uusimmat suunnitelmat? viime vuonna uutisoitiin että tori korjataan ja tässä 
esitettiin hieno suunnitelma. Seuraavaksi sitten todettiin, että rakennetaan vasta 2027? Mitä nyt siis 
ontarkoitus peruskorjata? 

Vastaus  

Ensi keväänä torin kunnostus aloitetaan suihkualtaan peruskorjaamisella. Esittelin äsken koko torialueen 
peruskorjauksen pohjaksi teetetyn viitesuunnitelman, jonka pohjalta torin tarkempaa toteutussuunnittelua 
lähdetään ensi vuonna teettämään. Tuossa katusuunnittelu-vaiheessa on mahdollista osallistua vielä torin 
suunnitteluun. Koska suunnittelu vuorovaikutuksineen vie aikaa, torin uudistamisen valmistelu on alkanut jo 
nyt, vaikka peruskorjaus tullaankin toteuttamaan tämän hetkisten tietojen mukaan vasta 2024-2025.  

Äsken esitelty suunnitelma tullaan linkittämään kartta.hel.fi -palveluun, Katu- ja puistosuunnittelukohteisiin 
https://kartta.hel.fi/link/aK9cKR. 

 

Kysymys tai kommentti 

Lähiluonto: Pandemia-aika on osoittanut lähimetsien tärkeyden. Niiden kulutus myös lisääntyy esim. 
maastopyöräilyn ja kalliokiipeilyn takia. Miten voidaan yhä rakennetaa vähiin käyneisiin metsiin? 

 

Kysymys tai kommentti 

Ympäristöasiat eivät näytelle keskeistä roolia? 

https://kartta.hel.fi/link/aK9cKR


 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

mikä on pääväylä alueelle 

Vastaus  

Kysymyksestä ei selviä, mitä aluetta tarkoitetaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Nyt on hyvä näkyvyys tänne, kun henkilö näkyy tuossa dian vieressä ja tosiaan kuulovammaiset voivat nyt 
lukea huulilta sanottavanne. Kiitos. 

 

Kysymys tai kommentti 

helisnki voi rakentaa loputtomasti vuokra asuntoja kun KELA maksaa asuntotuet 

 

Kysymys tai kommentti 

Elinvoima ei lisäänny siitä, että rakennetaan viheralueille; se vähenee. 

 

Kysymys tai kommentti 

Maan sisäistä muuttoliikettä ei voi katsoa suhteuttamatta hintaeroihin. Ja tuo muuttoliike ei tietenkään ole 
ainoa parametri, vaan lisäksi on luonnollinen väestönkasvu (ikärakenne...), muuttoliike ulkomailta, 
asumisväljyyden kasvu, monipaikkaisuus jne. 

 

Kysymys tai kommentti 

Miksi Koillis-Helsinki kehittäminen keskittyy Malmiin? Koillisessa on muitakin alueita (Tapanila, Siltamäki, 
Suutarila, Puistola). Niitä ei tule unohtaa. 

Vastaus 

Ohjelma jatkuu 18.10 muun Koillisen alueen asioilla 

 

Viesti moderaattorilta 

Seuraa kaupungin ajankohtaisia suunnitelmia, tilaa Suunnitelmavahti sähköpostiisi: 
https://hel.fi/suunnitelmavahti 

Kaupungin ajankohtaiset ja esillä olevat suunnitelmat löytyvät sivulta: https://hel.fi/suunnitelmat 

https://hel.fi/suunnitelmavahti
https://hel.fi/suunnitelmat


 
 
 

Ajankohtaiset Katu- ja puistosuunnitelmat löytyvät https://hel.fi/suunnitelmat kohdasta ” Katu- ja 
puistosuunnitelmat” 

 

Koillis-Helsingin muut alueet 

Kysymys tai kommentti 

Kello 6:12 PM 

Peruskoulun kohdalla Puistolantiellä on 30 km:n nopeusrajoitus. Sen matkaa on lyhennetty koskemaan vain 
Koudantien risteystä. Aiemmin rajoitus alkoi jo ennen edellistä Ylermintien risteystä. Se on risteys, jossa 
lapset ylittävät tien tullessaan Heikinlaakson puolelta. MLL on järjestänyt siihen päivystystä kouluvuoden 
alussa. Myös korokkeet tarvitaan. Omastadissa sitä esitimme, mutta esitys ei mennyt läpi. 

 

Kysymys tai kommentti 

Alppikylä / Muuta asiaa koillis Helsinkiin: Mikä on Alppikylän kuntoportaiden tilanne? Odotetaan kovasti 
alueelle. 

Vastaus 

Alppikylänhuipun kuntoportaat rakennetaan tämän vuoden aikana. 

 

Kysymys tai kommentti 

K.H Wiikinkatu 4 puretaanko????? 

 

Kysymys tai kommentti 

Maan sisäistä muuttoliikettä ei voi katsoa suhteuttamatta hintaeroihin. Ja tuo muuttoliike ei tietenkään ole 
ainoa parametri, vaan lisäksi on luonnollinen väestönkasvu (ikärakenne...), muuttoliike ulkomailta, 
asumisväljyyden kasvu, monipaikkaisuus jne. Lentokenttäaktiivit ovat kyllä tehneet parhaansa yleisen 
mielipiteen kääntämiseksi itseään vastaan. Harmi, etteivät ole kovasta yrityksestä huolimatta onnistuneet 
tekemään aiheesta yleisesti laajempien ihmisjoukkojen tärkeäksi kokemaa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Parannetaanko Pukinmäen urheilumahdollisuuksia? Tekonurmikenttä puuttuu joten pelipaikkoja ei ole 
jalkapalloilijoille. 

 

Kysymys tai kommentti 

Hyvältä vaikuttaa :) Milloin kirkonkyläntien koulukeskus on arviolta valmis? Mitä kouluja? 

Vastaus 



 
 
 

Koulukampuksen arvioidaan olevan valmis 2020-luvun puolivälin jälkeen ja sinne sijoittuisivat Malmin 
peruskoulu ja päiväkoti. 

 

Kysymys tai kommentti 

Milloin Filpuksen leikkipuisto rakennetaan? Entä Ala-Malmin liikuntapuiston ympäristö, johon on jo 
suunnitelmat? 

Vastaus 

Leikkipuisto Filpuksen rakentaminen alkaa tänä vuonna. 

 

Kysymys tai kommentti 

Tuleva raitiotien rakentaminen tulee hävittämään Kirkonkyläntien poppelit ja muut alueelle vehreyttä tuoneet 
katupuut. Lisäksi uusi tiivis rakentaminen ilman liikennevihreää vähentää katutilan väljyyttä ja vehreyttä. 
Miten varmistatte sen, ettei kaupunkiympäristö muutu betoniseksi, harmaaksi, ankeaksi ja ilmanlaadultaan ja 
viihtyisyydeltään epäterveelliseksi kaupunkivihreän vähentyessä alueelta? 

 

Kysymys tai kommentti 

Kenen toimeksiannosta Malmin lentokenttä on poistettu Fonectan karttapalvelusta? Alueen yrityksille tuo on 
hieman huono juttu. 

 

Kysymys tai kommentti 

Ja ei unohdeta Tapulikaupunkia... 

 

Kysymys tai kommentti 

Kiitos, oli selkeä ja hyvin organisoitu tilaisuus! 

 

Kysymys tai kommentti 

Ketjussa on useita kysymyksiä meluntorjuntaan liittyen, mutta yhteenkään niihin ei ole vastattu. Aiemmissa 
tilaisuuksissa on syntynyt samanlainen kokemus, että melukysymykset ohitetaan. Mikä yksikkö tai taho 
kaupungilla vastaa meluntorjunnasta, joka tuntuu olevan aika huonosti hoidettu? Esim. kaupungin 
meluntorjuntasuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet ovat ymmärtääkseni toteutuneet alle 50 %. Melu vaikuttaa 
esimerkiksi puistojen käyttömahdollisuuksiin, todella meluisina ne eivät virkistä käyttäjäänsä. 

Vastaus 

Ympäristövaikutukset huomioidaan kaikessa rakentamisessa. Viranomaisvalvonnasta vastaa kaupungin 
Ympäristöpalvelut, ks. https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/luvat-ja-ohjeet/ 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/luvat-ja-ohjeet/


 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Säilyykö malmin kentän itäpuolella, liito-oravien kulkuväylä? Etelästä pohjoiseen? Liito-oravakanta on 
leviämässä kentän ympäristössä. Olisi hyvä, jos säästettäisiin puustoiset väylät liitureille. Kartoituksissa on 
selvitetty nykyistä tilaa, mutta otetaanko huomioon liito-oravien tilanne tulevaisuudessa. 

Vastaus 

Liito-oravien kulkuyhteksiä ylläpidetään ja kehitetään liito-oravaverkostosuunnitelman mukaisesti - alla linkki 
kartta.hel.fi -palveluun, josta liito-oravaverkoston aineisto löytyy: https://kartta.hel.fi/link/aK9NmK. 

 

Kysymys tai kommentti 

Siis hyvä näytelmä tämä venytellään ja ihmetellään kuka vastaa tästä 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 6:15 PM 

Missä vaiheessa on Siltamäen ostarin asemakaavan muuttaminen? Miten ostarin uudistus etenee? Mikä on 
Siltamäen uimahallin tulevaisuus? Mitä päiväkotipalveluja Siltamäessä on kahden vuoden kuluttua? 

Vastaus 

Asemakaavamuutos ei ole vielä tullut vireille, koska omistajataho ei ole jättänyt kaupungille 
asemakaavahakemusta.  

Vireille tuleva asemakaavamuutos käynnistyy osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla, johon on mahdollista 
jättää mielipiteitä. Asiasta tiedotetaan paikallislehdessä ja kaupungin some-kanavissa sekä verkkosivuilla. 
Hankkeen aikataulu, siihen liittyvät purkutoimenpiteet ja uuden rakentaminen ovat riippuvaisia hankkeen 
kaavamuutoksen aikatauluista. Asemakaavamuutoksen valmisteluun arvioidaan kuluvan aikaa noin 1,5 
vuotta.  

Tämän hetkisissä Siltamäen keskuksen kehityssuunnitelmissa uimahallia ei ole esitetty keskuksen 
yhteyteen. Ko. palvelua on mahdollista tutkia muualla Suutarilan alueella. Urheiluhallit Oy tutkii uuden 
uimahallin rakentamista Siltamäkeen tai sen ympäristöön esimerkiksi palvelutilaverkko-ratkaisussa 
toiminnasta vapaaksi jäävälle tontille. 

Alueen tilapalveluverkkotarkasteluun pääsee tutustumaan seuraavan linkin kautta: 
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/asuminen-ja-ymparisto/palvelutilat/siltamaki-
suutarila_palvelutilaverkkotarkastelu.pdf 

Tämä palvelutilaverkkotarkastelu on ensimmäinen osa Siltamäki-Suutarilan palvelutilaverkon 
uudistamishankea. Tarkastelussa esitetään vaihtoehtoisia skenaarioita tulevalle palvelutilaverkolle, ja niiden 
kauttaa pyritään löytämään ratkaisuvaihtoehdot uudistamishankkeen etenemiseksi. Tarkastelu keskittyy 
Helsingin kaupungin järjestämän peruskoulu-, varhaiskasvatus, ja ohjatun leikkipuistotoiminnan rakennuksiin 
sekä nuorisolaan ja kirjastoon. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee parhaillaan Suutarilan alueen 
palveluverkkotarkastelua. Alueen asukkaiden yhteinen asukasilta pidettiin 13.1. ja nyt ovat vuorossa mm. 
henkilöstön, lasten ja oppilaiden kuulemiset. Sen jälkeen päätetään, miten rakennushankkeita lähdetään 
edistämään. Linkin kautta pääsee tutustumaan tilaisuuden materiaaliin https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-
koulutuksen-toimiala/palveluverkkosuunnittelu/asukastilaisuudet/suutarila-siltamaki 

https://kartta.hel.fi/link/aK9NmK
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/asuminen-ja-ymparisto/palvelutilat/siltamaki-suutarila_palvelutilaverkkotarkastelu.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/asuminen-ja-ymparisto/palvelutilat/siltamaki-suutarila_palvelutilaverkkotarkastelu.pdf
https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/palveluverkkosuunnittelu/asukastilaisuudet/suutarila-siltamaki
https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/palveluverkkosuunnittelu/asukastilaisuudet/suutarila-siltamaki


 
 
 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kerrokantasi-kysely aiheesta avautunee kevään aikana. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kommentti. Hienoa, että Malmia ja sen keskustaa kehitetään, mutta päihteitä käyttäviä, työttömiä ja muita 
laitapuolen ihmisiä ei voi eliminoida. Eli pitäisi myös puuttua näiden ihmisten kuntouttamiseen ja elmän 
laadun parantamiseen, jotta koko Malmin yhteisö voisi hyvin. Itse käyn vain pakottavista syistä Malmin 
keskustassa asioilla esim. kaupassa. Aseman ympäristö radan molemmin puolin on häpeällisen huonossa 
jamassa, siellä haisee kusi ja epämiellyttäviä lorvijoita joka nurkassa. Tähän pitäisi puuttua vahvasti. 
Hävettää sanoa, että asun Malmilla. 

 

Kysymys tai kommentti 

Saisiko sen palautelinkin tänne chattiinkin? 

Vastaus 

Anna meille palautetta tästä illasta: https://tinyurl.com/ycku8s5j 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmi, Askartie; jos kyseessä on vain kääntöpaikka, miksei puhuta kääntöpaikasta, vaan väännetään siiitä 
"shared space"? Pysäköinninvalvonta ei taida Malmin alueella käydä kuin kerran vuodessa, sen verran 
yleistä on pyörätiepysäköinti esimerkiksi Malminkaarella, Pikkalankadulla, Pizza kuningas Malmin edessä, ja 
molemmilla toreilla. 

Vastaus 

Askartien päädyn aukio toimii kääntöpaikkana moottoriajoneuvoille, mutta liikennettä on kääntöpaikalla 
vähän joten on turvallista tehdä siitä aukiomainen alue, missä jalankulku ja pyöräily alueen poikki on myös 
mahdollista. 

Muista tustua suunnitelmiin tarkemmin ja lähetä mielipiteesi: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-
ja-aineistot/ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat/askartie-ja-notkokuja-020222 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten julkinen liikenne? Sepänmäkeen ei kunnon yhteyksiä 

Vastaus 

HSL suunnittelee joukkoliikennereitit, ja sinne voi osoittaa toiveita julkisen liikenteen parantamisesta. 
Sepänmäkeä palvelevaa joukkoliikennettä olisi varmasti tarpeellista lisätä viimeistään siinä vaiheessa, jos 
alueen maankäyttöä tiivistetään. 

 

https://tinyurl.com/ycku8s5j
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat/askartie-ja-notkokuja-020222
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat/askartie-ja-notkokuja-020222


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Koskahan Malmin lentoaseman ystävät tajuavat, että lentäminen Malmilla on loppu. 

 

Kysymys tai kommentti 

Siltamäki: mikä on Sillanpirtin ja Muonamiehen mökin suunnitelmat. 

Vastaus 

Siltakyläntie 11 Poikkeamislupa uuden asumisyksikön rakentamisesta on ollut valitusprosessissa. 
Poikkeamispäätöstä koskeva valitus hylättiin hallinto-oikeudessa 30.12.21. Muonamiehen mökin 
myymisestä minulla ei ole tarkempaa tietoa, asiasta kannattaa kysyä: heidi.autiosuo(a)hel.fi.  

Asiaa selvitelty tilaisuuden jälkeen: Muonamiehen mökki on valmistelussa myyntiä varten. Myynti 
pyritään saamaan alkamaan maalis-huhtikuun aikana. Muonamiehen mökki tullaan myymään 
vuokrattuna. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko Fingridin sähkökaapelin sijainnista vuorovaikutusta? Kenelle kannataa lähettää mielipiteensä siitä? 

Vastaus 

Lisätietoja hankkeesta löytää Fingridin hankesivuilta: https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-
rakentaminen/helsingin-kaapeliyhteys/ 

Sivustolta löytyy myös linkki hankkeen palautelomakkeeseen, jonka kautta voi lähettää kysymyksiä tai 
palautetta mm. kaapelireittiin liittyen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Entinen Ruoholahdessa asunut ja Jätkäsaaren suunnitelmia kuunnellessa autotottomassa Jätkäsaaressa 
jossa autot pysäköidään autoluolaan heti Jätkäsaareen tullessa. Mikään näistä suunnitelmista ei toteutunut 
mikään muu kuin että pysäköinti tehtiin ja hallin sisääntulo on keskellä Jätkänsaarta. Tämän lisäksi 
rekkaliikenne piti siirtyä Vuosaareen. Eihän tuokaan onnistunut. Minusta voisi unohtaa tuon "autoton" ja 
rekka liikenne asuinalueen läpi virosta suomeen. Miksei vieläkään puhuta entisestä Malmin kentästä, 
sinnehän jää historiaa lentoasemasta eikä olla kerrotlu mikä on asuinalueen nimi olisiko "Tattarisuo" 

 

Kysymys tai kommentti 

Tapuli unohdettiin jo 30 vuotta sitten... 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten paljon, montako hehtaaria, metsää jää Viima-pikaratikkaväylän alle? 

https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/helsingin-kaapeliyhteys/
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/helsingin-kaapeliyhteys/


 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Tapulikaupunki: Milloin kirjaston ja nutan talo menee uusiksi? Entäpä saisiko hekan taloihin samanlaisen 
freesauksen kuin aikoinaan Jakomäessä. Viihtyisyyttä Tapuliin! 

 

Kysymys tai kommentti 

Milloin Vanhalle Porvoontielle tulee meluaita ? 

Vastaus 

Suunnitelmat ovat jo pitkällä ja tällä hetkellä rakentaminen olisi 2024, ellei saada ensi vuodelle lisärahoitusta 
meluesteiden rakentamiseen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Aiemmin kerrottiin, että aikaisemmin esitettyihin (muutama vk sitten oli mahd. palautteen anto) kysymyksiin 
vastataan. Nyt esitetään että chatin kautta kysymyksiä??!!Eikö aiemmin esitettyjä kysymyksiä huomioida? 

Vastaus 

Ennakkokysymykset otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon jo illan esityksissä. Niitä käsitellään myös 
ohjelman kohdissa ”Vastauksia kysymyksiin”. 

 

Kysymys tai kommentti 

Viikinmäki: Eteneekö Aleksanteri Nevskin kadun suunnitelmat? Sinne piti rakentaa taloja. 

Vastaus 

Alueen suunnittelua ei juuri nyt edistetä, mikä johtuu sen alapuolisista vesilaitoksen tiloista ja niiden 
kunnostustarpeista. Asiaan palataan varmaankin joidenkin vuosien kuluttua. 

 

Kysymys tai kommentti 

Toinen kokonaan puuttuva aihepiiri on alueen sosiaalisten ongelmien torjunta, mm. sosiaali- tai nuorisotyö. 
Näillä palveluilla on merkittävä rooli alueen kehittämisessä, ja esimerkiksi Ylä-Malmin torin kehittäminen 
todennäköisesti vaatii muitakin kuin tilaan liittyviä toimenpiteitä. Toivon, että jatkossa tilaisuuksia 
järjestettäisiin asukaslähtoisesti, esimerkiksi pienempi alue kerrallaan niin, että alueen kaikkia 
kehityssuunnitelmia ja -tarpeita käsiteltäisiin kerrallaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Miksi Kivikon metsää nakerretaan taas, nyt sähkökaapelilla. Onko kaupunki jo hyväksynyt sen ulkoilureittien 
viereen, jolloin paljon puita kaadetaan taas? Kuka päättää sijainnista? 



 
 
 

Vastaus 

Fingrid selvittää yleissuunnittelussaan lopullisen kaapelireitin. Kaapelireitin suunnittelussa on kuultu useita 
sidosryhmiä, osapuolia ja viranomaisia, joiden palautteen perusteella valitaan paras reittivaihtoehto 
rakennussuunnittelua varten keväällä 2022. Lopullinen päätös hankkeen toteutuksesta tehdään tämän 
vuoden lopussa ja päätöksen tekemiseen osallistuvat Fingrid, Helen Sähköverkko ja Helsingin kaupunki. 

Kaapelireittivaihtoehto Kivikon ulkoilupuistossa noudattaa ulkoilureittien linjauksia. Puiden poistaminen 
minimoidaan poikkileikkaus- ja linjaussuunnittelulla. Reitin varrelle tehdään tarvittaessa korvaavia istutuksia. 
Puistoraitti ennallistetaan rakentamisen jälkeen, jos kyseinen linjaus valitaan. 

Lisätietoja hankkeesta löytyy Fingridin hankesivuilta: https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-
rakentaminen/helsingin-kaapeliyhteys/ 

Sieltä löytyy myös palautelomake, johon voi lähettää palautetta/kysymyksiä hankkeesta 

 

Kysymys tai kommentti 

Hienoa nähdä, että kaupungin virkamiehet ovat innoissaan työstään. Toivon kuitenkin, että kaupunkilaisia 
kuullaan aidosti. Nyt tuntuu että rakentajat määrittelee tahdin ja virkamies vikisee. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 6:20 PM 

Toivottu Nummitielle muutamia roskiksia, koira-aitauksen molemmin puolin, olisiko mahdollista saada ne ? 

Vastaus 

Suosittelen jättämään toiveita Palautejärjestelmän kautta, joka löytyy osoitteesta 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute 

Näin toiveet kirjautuvat tietokantaan. Palautejärjestelmässä kartalle voi myös klikata tarkemmin, minne 
roska-astian tai muun toiveen haluaisi. 

 

Kysymys tai kommentti 

Pienet sammakot, pienet sammaokt, ne lystikkäitä on <3 Kiva että sammakot saavat Viikinmäessä 
lammikon... 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko jotain erityistä kaavailtu Pukinmäen rantapuiston matonpesupaikan liepeille? Pysyykö veden 
pumppaamo näillä seuduilla edelleen? 

Vastaus 

Pukinmäen suunnitteluperiaatteet, joita esitellään tänään ulottuvat matopesupaikan äärelle. 

https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/helsingin-kaapeliyhteys/
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/helsingin-kaapeliyhteys/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute


 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

kenelle rakennetaan kun suomalasten pako on kiihtynyt, toissa vuonna 1000, ja viime vuonna 3000 muutti 
pois helsingistä- Tämän vuoden arvio on 5 000 

Vastaus 

Pandemian aikana maan sisäinen muuttoliike on ollut poikkeavaa edellisvuosiin verrattuna. Helsingin 
väkiluku kasvoi poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta hieman yli 3000 asukkaalla vuoden 2020 aikana ja 
noin 2000 asukkaalla vuoden 2021 aikana. Vuoden 2022 väkiluvun kasvuksi ennustetaan noin 4000 
asukasta. 

 

Kysymys tai kommentti 

Miksei kaupunki järjestä Lidlille tiloja Puistolaan tai Tapulikaupunkiin ylipäänsä? Nyt on vain kalliita K ja S 
kauppoja kaikkialla 

Vastaus 

Kaavoituksessa varataan kaupalle mahdollisuuksia / tiloja sijoittua eri alueille. Yksittäiset toimijat tekevät 
päätökset missä liiketiloissa ryhtyvät tekemään liiketoimintaa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Stadiluotsille kommentti: miten OmaStadi -ehdotuksissa huomioidaan että monet ikäihmiset eivät osaa 
osallistua ja esittää toiveita? 

Vastaus 

Kiitos kysymyksestä! OmaStadin ideointi- ja äänestysvaiheissa on tehty yhteistyötä lukuisten eri toimijoiden 
kanssa ja tukea on tarjottu kaupungin eri palvelupisteillä, jotta voidaan mahdollistaa osallistuminen kaikille 
kaupunkilaisille ja huomioimaan myös erityistuen tarpeet digitaalisessa ympäristössä toimimiseen. 
Yhdenvertaisuus on tärkeä periaate ja OmaStadia kehitetään jatkuvasti myös tästä näkökulmasta. 

Kaikki palaute on meille erittäin arvokasta. Mikäli haluatte jättää tarkempaa palautetta tai kehitysehdotuksia, 
voitte mieluusti laittaa minulle viestiä lotta.jaattela(a)hel.fi tai OmaStadin palautekanavaan omastadi@hel.fi. 

 

Kysymys tai kommentti 

Pukinmäki: voisiko Weisteen lähellä olevia peltoja ennallistaa niityiksi? 

Vastaus 

Alue on yleiskaavassa asuntovaltaista aluetta. Maankäyttö voi tulevaisuudessa muuttua peltoalueella. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Milloin koulukeskus kirkonkylöntielle 

Vastaus 

Koulukampuksen arvioidaan olevan valmis 2020-luvun puolivälin jälkeen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mitenkä on otettu kun pohjoistuuli tekee sen että Vuorokoneet lentävät kentän yli 

 

Kysymys tai kommentti 

Fallkulla-Puistola: Onko Suurmetsäntien ja Malminkaaren liittymään tulossa liikennevaloja yms? Liikenne on 
vilkastunut, ja risteys on vaarallinen. Vai pitääkö odottaa kaukaisia rakentamisen suunnitelmia? 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmin entinen lentokenttä ei voi olla Tattarisuo, koska se ei kuulu Malmin peruspiiriin. Malmin lentokenttä 
on entistä Fallkullan peltoa joten nimi voisi olla Fallkulla. 

 

Kysymys tai kommentti 

Koillis-Helsingissä jalkapallo on yksi suosituimmista liikuntalajeista,. Katettuja kenttiä/kuplia ei ole juuri 
lainkaan harrastajiin ja muihin helsingin alueisiin verrattuna. Näitä ei myöskään hyväksytty osallistavan 
budjetoinnin piiriin. Perusteena oli että harrastajia on paljon. Eikös tämän ole vähän takaperoinen peruste? 
Katetut hallit/kentät palvelisivat myös muita liikuntamuotoja. Onko kaupungilla mitään suunnitelmia auttaa 
liikunta/jalkapallohallien rakentamista? 

 

Kysymys tai kommentti 

Siltamäki: Mikä on Siltamäen ostarin uusimisen tilanne? 

Vastaus 

Asemakaavamuutos ei ole vielä tullut vireille koska omistajataho ei ole jättänyt kaupungille 
asemakaavamuutoshakemusta.  

Vireille tullut asemakaavamuutos käynnistyy osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla, johon on mahdollista 
jättää mielipiteitä. Asiasta tiedotetaan paikallislehdessä ja kaupungin some-kanavissa sekä verkkosivuilla. 
Hankkeen aikataulu, siihen liittyvät purkutoimenpiteet ja uuden rakentaminen ovat riippuvaisia hankkeen 
kaavamuutoksen aikatauluista. Asemakaavamuutoksen valmisteluun arvioidaan kuluvan aikaa noin 1,5 
vuotta. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Milloin Tapulikaupungin urheilupuiston ajoväylä sekä pysäköintialue korjataan turvalliseksi ja toimivaksi? 
Tällä hetkellä väylä vaarallinen jalankulkijoille, erityisesti lapsille ja haastava autoilijoille. 

 

Kysymys tai kommentti 

Hissi tai puomit Maaherrantien kauppaväylän kohdalle? Porukka menee aitojen välistä nyt, myös pienet 
lapset... Eikä pääse jyrkkiä piikkikortaita ylös liikuntarajoitteiset ym. 

 

Kysymys tai kommentti 

täältä kuravellistä on annettu palautetta viimeiset 30 vuotta kaduista 

 

Viesti moderaattorilta 

Meluselvitykset ovat nähtävillä kartta.hel.fi –palvelussa, toimintasuunnitelma ja lisätietoa 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ohjelmat/melu/torjunta-hki 

 

Kysymys tai kommentti 

Oliko Viikinmäen lähisuunnitelmista jo kerrottu? Miten Maarianmaan puiston eteneminen? 

Vastaus 

Maarianmaanpuiston toteutus on aikataulutettu yhteen Viikinmäen rakentumisen kanssa, sillä rakentaminen 
tarvitsee tilaa myös tontin ympärillä. Tästä syystä puiston lopulliseen valmistumiseen menee vielä joitain 
vuosia. Viikimäkeä, ja Maarianmaanpuistoa, rakennetaan siis osa kerrallaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Saisiko sen meluselvityslinkin vielä uudelleen? 

Vastaus 

Meluselvitykset ovat nähtävillä kartta.hel.fi –palvelussa, toimintasuunnitelma ja lisätietoa 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ohjelmat/melu/torjunta-hki 

 

Kysymys tai kommentti 

Jokeri 2/Pukinmäki: Voisitteko kertoa miksi Jokeri 2 linjaus esitetään asukkaille edelleen kulkemaan 
"viitteellisesti" Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaan maisemakokonaisuuden halki ja näin 
täydennysrakentamista mm. Pukinmäessä perustellen ("kun muutakaan tietoa linjauksesta ei ole")? Jo 
yleiskaava 2016 tilaisuudessa Laiturilla oli koko seinän kokoinen kartta runkolinjan 560 reittiä myötäilevästä 
linjauksesta Kirkonkyläntietä kohti Tuusulanväylää, minkä mukaisesti Jokeri 2 on esitelty linjattavaksi myös 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ohjelmat/melu/torjunta-hki
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ohjelmat/melu/torjunta-hki


 
 
 

parhaillaan lautakunnan käsittelyssä olevassa eri vaihtoehtoja aina vuoteen 2060 asti tutkivassa 
selvityksessä "Raideliikenteen verkostoselvitys, Raveli 3" (Kaupunkiympäristön aineistoja 2021:13). 
Selvitysvaihtoehdoissa pisimmät Jokeri 2-visiot näyttäisivät 2040 kulkevan Vuosaari-Malmin sairaala ja 2060 
mahdollisesti jatkuen lentoasemalle juurikin Kirkonkyläntietä Tuusulanväylälle jne. Eikö oikea käsi klassisesti 
tiedä mitä vasen tekee, vai mitä ihmettä tällaisen informaatio+suunnitteluristiriidan taustalla ja tarkoituksena 
on? 

Vastaus 

Jokeri 2 linjaa ei ole vielä suunniteltu yleiskaava 2016 esitettyä linjausta tarkemmin. Raveli 3 työssä on 
tarkasteltu raideliikennettä verkostotasoisesti, eikä tarkempaa suunnittelua ole siinä tehty. Jokeri 2 linjauksen 
tarkempi suunnittelu on toistaiseksi siis vielä pidemmällä tulevaisuudessa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Hianoa, että Pohjois-Baana etenee. 

 

Kysymys tai kommentti 

SILTAMÄKI: Pääseekö jostain tarkastelemaan Kiertotähdenkujan rakentamishankkeita, kun niitä ei nyt tässä 
käyty? 

Vastaus 

Alueella ei ole asemakaavamuutoshankkeita vireillä. Kyseessä taitaa olla siis asemakaavan mukainen 
rakennushanke. Karttapalvelussa kartta.hel.fi, on myös tietoa rakennusluvista tai sitten voitte ottaa yhteyttä 
rakennusvalvontaan 

 

Kysymys tai kommentti 

Puistola:Miten ratkaistaan koululaisten ym. turvallisuus aseman alikululla kun baana tulee. Eritaso tarvitaan. 

Vastaus 

Puistolassa on tarkoitus eriyttää baanan pyöräliikenne aseman alikulkuun menevästä yhteydestä sillalla tai 
muulla ratkaisulla. Nykyinen tilanne on kieltämättä haastava 

Pohjoisbaanan ja aseman yhteydessä käynnissä olevassa asemakaavan muutoksen suunnittelussa pyritään 
huomioimaan turvallisuus ja riittävät tilavaraukset. 

 

Kysymys tai kommentti 

Pohjoisbaana: Onko Tapanilan ja Puistolan osia (esim. pyöräkadut) mahdollista toteuttaa ennen kuin 
Baanan osat Malmilla ja Pukinmäessä on valmiit? 

Vastaus 

On mahdollista. Malmilla ja lähempänä Oulunkylää potentiaaliset käyttäjämäärät ovat kuitenkin suurimmat.  



 
 
 

Yleissuunnitelmassa tutkitaan järkevimmät rakentamiskokonaisuudet ja käytettävissä oleva budjetti vaikuttaa 
myös rakentamisaikatauluun sekä liittyvät hankkeet (esim. vesihuoltosaneeraukset tai kaavoitus ym.) 

 

Kysymys tai kommentti 

Mistä löytyy viranhaltijapäätös lentokenttäalueen avaamisesta? Diaarinumero, kiitos 

 

Kysymys tai kommentti 

Viikinmäki: Voiko maan alle rakennettava voimalinja Hernepellontiellä aiheuttaa kadun asukkaille 
terveyshaittoja (esim. leukemiaa)? Onko asiasta tehty tutkimusta, ymmärtääkseni laki kieltää maan päällä 
olevien linjojen rakentamisen ihan kiinni taloihin, mutta maan alle tuleville voimalinjoille ei ole olemassa 
lakia? 

Vastaus 

Jos viittaatte kysymyksellänne Fingridin kaapelihankkeeseen, pyydän teitä tutustumaan Fingridin esitteeseen 
voimajohtojen sähkö- ja magneettikentistä: https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/julkaisut/fingrid-
voimajohtojen_sahko_ja_magneettikentat_web.pdf 

Kaapeliyhteys tullaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siten, että se ei aiheuta vaaraa ihmisille tai 
ympäristölle. 

Sivustoltamme löytyy myös kaapelihankkeen hankesivut, joilta löytyy myös linkki hankkeen 
palautelomakkeeseen. https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/helsingin-
kaapeliyhteys/ 

 

Kysymys tai kommentti 

Pukinmäen urheilukoulun kenttä on nurmikenttä jota juuri kukaan ei saa koskaan käyttää. Urheilukouluun 
hakeneet joutuvat matkustamaan mm. Tattarisuolle harjoittelemaan. Entistä enemmän asukkaita halutaan 
alueelle, vaikka nykyisillekin asukkaille fasiliteetit on riittämättömät. Tuleeko tänne ympärivuotisessa 
käytössä olevia kenttiä? 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmi: Saataisiinko tuonne aseman portaikon alle WC, jotta portaikkoa ei käytettäisi WCnä? 

Vastaus 

Kehittämisidean voi esittää tänne: https://liikenne.palautevayla.fi/feedback 

 

Kysymys tai kommentti 

Puistolan Asema: Myös 75-bussin muraali tulee säilyttää. 

Vastaus 

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/julkaisut/fingrid-voimajohtojen_sahko_ja_magneettikentat_web.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/julkaisut/fingrid-voimajohtojen_sahko_ja_magneettikentat_web.pdf
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/helsingin-kaapeliyhteys/
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/helsingin-kaapeliyhteys/
https://liikenne.palautevayla.fi/feedback


 
 
 

Kiitos palautteesta, otamme tämän huomioon tarkemmassa suunnittelussa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 6:31 PM 

Maarianmaan puiston jatkaminen luoteeseen kiinnostaa täälläkin! 

Vastaus 

Maarianmaanpuiston toteutus on aikataulutettu yhteen Viikinmäen rakentumisen kanssa, sillä rakentaminen 
tarvitsee tilaa myös tontin ympärillä. Tästä syystä puiston lopulliseen valmistumiseen menee vielä joitain 
vuosia. Viikimäkeä, ja Maarianmaanpuistoa, rakennetaan siis osa kerrallaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kommentti kaupunkisuunnittelulle: On hyvä, että rakentamisen lisääntyessä jäljelle jäävien viheralueiden 
suunnittelussa huomioidaan ekologiset yhteydet ja kytkeytyneisyys. Se ei kutenkaan poista sitä tosiasiaa, 
että alueilla on jo nyt luonnontilaisen kaltaisia ja kytkeytyneitä luontoalueita, jotka tulevat niille 
rakennettaessa häviämään. Lisäksi uusien asukkaiden myötä jäljelle jäävien luontoalueiden kulutus lisääntyy 
niin paljon, että alueille on pakko rakentaa kulkureittejä ja muuta rakennettua ympäristöä, mitä hoidetaan 
kaupunkipuistoina. Monille rakentamattomille tonteille on ehtinyt kehittymään luonnontilaisia metsiköitä ja 
muuta luontoa, mikä on ensiarvoisen arvokasta luonnon monimuotoisuuden kannalta kun ympäröivä luonto 
muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Ehdotan, että kaupunki kartoittaa rakentamattomia alueita, joille on 
kehittynyt luontoarvoja ja suojelee ne rakentamiselta. Nyt suunniteltu uudisrakentaminen Malmin 
lentokentälle ja Malmin keskustaan on niin laajaa, että koillis-Helsingin asukkaiden ja luonnon eliöiden 
elinympäristöjen kannalta olisi elinarvoisen tärkeää säilyttää olemassakin olevaa vihreää luontoa alueella. 
Suomalaisia luonnonpuita ja kasvistoa olisi hyvä arvostaa myös kaupunkiluonnossa istutettujen puistopuiden 
sijaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Lisäksi muistakaa yksi edullinen keino asemien viihtyisyyden parantamiseksi: säännöllinen pesu vedellä ja 
saippualla. 

Vastaus 

Väylälle voi antaa palautetta suoraan verkkosivuilla, esim. Koillisen asemiin liittyvissä asioissa: 
https://liikenne.palautevayla.fi/feedback 

Karkeasti jaoteltuna pääradan asemilla Helsingin kaupunki kunnossapitää asemien alikulkuja, Väylävirasto 
laitureita sekä niille johtavia kulkuväyliä. Näitä kulkureittejä siivotaan usein, kuitenkin myös käyttö ja sitä 
kautta kulutuskin on kovaa. Helsingin kaupungille palautetta voi jättää puolestaan Palautejärjestelmän 
kautta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute 

 

Kysymys tai kommentti 

Menevätkö asemakaavamuutokset aina läpi? Millainen mahdollisuus kommenteilla ja mielipiteillä oikeasti on 
vaikuttaa tulevaan uuteen kaavaan tai estää koko kaavamuutos? 

https://liikenne.palautevayla.fi/feedback
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute


 
 
 

Vastaus 

Kaikki asemakaavojen muutokset eivät mene läpi päätöksenteossa. Asemakaavoista päättää 
kaupunginvaltuusto ja joskus kaupunkiympäristölautakunta, joka käsittelee kaikki kaavahankkeet. Jos 
kaavaratkaisu ei saa lautakunnassa ja valtuustossa riittävää kannatusta, se voidaan palauttaa uudelleen 
valmisteltavaksi. Kaikki saadut mielipiteet ja muistutukset ovat päättäjien käytettävissä päätöksiä tehtäessä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmi, Askartie: Miten läpiajo Askartieltä Kirkonkyläntielle estetään? 

Vastaus 

Kadun päähän istutetaan katupuita ja tuodaan pyöräpysäköintiä estämään suoraa ajoyhteyttä 
Kirkonkyläntielle. 

Muistakaa tutustua suunnitelmiin tarkemmin osoitteessa ja lähettää mielipiteenne: 
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat/askartie-ja-
notkokuja-020222 

 

Kysymys tai kommentti 

Hienoa, että asemille tulee muutoksia, Tapanilassa jo hienot maalaukset tuulensuojissa, kiitos 

Vastaus 

Kiitos palautteesta! 

 

Kysymys tai kommentti 

Tapanila asema: ei tullut suunnitelmassa selville, onko Tapanilan aseman tunnelin katto 
korjaussuunnitelmissa, koska se vuotaa kuin seula. Samalla voisin toivoa isompia roskiksia Tapanilan 
aseman ulostuloille. Nyt ne on niin pienet, että maskit lojuu pitkin mantuja eikä mahdu roskiksiin. 

Vastaus 

Esittelin äsken vain muutamia asemille esitettyjä toimenpiteitä, toimenpidetarpeita on näitä esiteltyjä 
toimenpiteitä enemmän. Tämän hankkeen yhteydessä tavoitteena on kohentaa asemien yleisilmettä 
mahdollisimman nopealla aikataululla, ennen laajempia asemien peruskorjaushankkeita. Joten osa asemilla 
havaituista epäkohdista tullaan korjaamaan vasta asemien peruskorjauksissa, kuten laajemmat 
rakenteelliset korjaukset. 

 

Kysymys tai kommentti 

Todella huonosti kuuluu 

 

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat/askartie-ja-notkokuja-020222
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat/askartie-ja-notkokuja-020222


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Tapulikaipunki: Tapulikaupungintie/Hannnukselantie. Meluhaitta huomattava korkeiden kerrostalojen tultua 
2000 pientaloalueen lähes viereen, meluhaitta lisääntynyt haittavaksi alueella. Helsingin kaupunki veti 
päävesiputket pari vuotta sittenHannukselantietä pitkin ja kaatoi putkistorakentamisen alta osan muutenkin 
pienestä puustosta pois, jolloin meluhaitta/näköhaitta lisääntyi,joten kysyn, koska saadaan kaadettujen 
puiden tilalle viheralue kuntoon, puita kasvamaan ja estettä vilkkaalle tielle? Kovasti asukkaat odottavat jo! 

 

Kysymys tai kommentti 

Rakennetaan, rakennetaan. Onko jotain arvioita, onko kaikille asunnoille tarvetta? Onko oletuksia vai faktaa 
asukasmääräarviot? Mikä on kehityssuuntaa? Miltä alueilta Helsingistä on muutettu pois? 

 

Kysymys tai kommentti 

Mistä löytäisi Keski-Viikin suunnitelmaluonnoksen, jonka Varkemaa esitti tässä tilaisuudessa? 

Vastaus 

Se ei ole vielä virallisesti nähtävillä, sillä kyse on varsin luonnosmaisesta vaiheesta vielä toistaiseksi. 
Nähtävilläolo pyritään järjestämään kevään/kesän aikana tänä vuonna. 

 

Kysymys tai kommentti 

Siltamäki: Milloin kaupunki purkaa tyhjillään olevan Sillanpirtin rakennuksen? Mitä sen tilalle tulee? Tyhjillään 
olevat talot joutuvat ilkivallan kohteiksi. Esim. Siltamäen ostarin entinen päiväkotirakennus alkaa olla jo aika 
törkyisen näköinen. 

Vastaus 

Valitettavasti tästä ei nyt ole tarkempaa tietoa. Asiaa voi kysyä palautekanavalta, osta se ohjataan oikealle 
henkilölle vastattavaksi: hel.fi/palaute 

 

Kysymys tai kommentti 

Kuka itse haluaisi asua omakotitalossa kerrostalon vieressä? Kritiikki ei ole aiheetonta. 

 

Kysymys tai kommentti 

Tapanilan Aseman tunnelin noppakiviraita on pyöräilijälle hengenvaarallinen irrallisten noppakivien takia. 
Paikassa jossa on pimeää, mutka ja jalankulkijoita on pyöräilijän mahdollisuus havaita pinnan ongelmat 
heikko. 

Vastaus 



 
 
 

Suosittelen jättämään palautteita kaupungin Palautejärjestelmän kautta, tällä tavoin turvallisuuteen 
vaikuttavat toimenpiteet saadaan kirjattua ja työn alle. Palautejärjestelmä löytyy osoitteesta: 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute 

 

Kysymys tai kommentti 

Hyvältä näyttää. 

 

Kysymys tai kommentti 

Puheenjohtajalle: Ohjeista kuulijoita säätämään TEAMS:n volumia isommaksi. Muutama on valittanut, että ei 
kuule kunnolla. 

Vastaus 

Kiitos kun huomautit. Kannattaa tarkistaa ääniasetukset ja että kuulokkeet on kunnolla kiinnitetty, mikäli 
sellaisia käyttää. 

 

Kysymys tai kommentti 

Omakotitaloalueelle pitää rakentaa 2.kerroksia taloja. Kuka haluaa kerrostalon pihansa viereen eli suora 
näköyhteys pihaan?? 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten ilmastomuutoshätätila on otettu huomioon suunnittelussa? 

 

Kysymys tai kommentti 

Radan lähialueet kannattaa rakentaa juuri noin, kuten Tapaninkylässä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko Puistolan suunnitelmissa kuultu alueen asukkaita tai otettu heidän mielipiteitään huomioon? Kuulemani 
mukaan omakotitalojen keskelle rakennetaan jopa 6 kerroksisia vuokrakerrostaloja! -- Asuntosijoittajien 
rahoilla.... 

Vastaus 

Puistolassa käynnissä olevan kaavamuutoksen jatkovaiheita ja aluerajausta mietitään. Kaavamuutoksen 
aloittaneen osallistumis- ja arviontisuunnitelman mielipiteiden jättöaikaa lisättiin kuukaudella palautteen 
pohjalta. https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-
plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1595 

 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute
https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1595
https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1595


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Useamman kerran on suunnittelun puolelta kerrottu, että haitat puntaroidaan. Eikö todellinen haittojen 
puntarointi vaatisi riskikartoitusta päätöksenteon pohjalle? Märkä ja savinen maa vaatii paalutusta 
rakentamisen pohjalle. Eikö olisi aiheellista oleellista tehdä selvitys, mitä rakentaminen voi aiheuttaa 
viereisille, menneinä vuosikymmeninä rakennetuille taloyhtiöille. Esimerkkejä paalutuksen vaikutuksista 
viereisiin, paaluttamattomiin kerros- ja OKT-taloihin valitettavasti löytyy. Mikä taho on korvausvelvollinen, jos 
kodista tulee asumiskelvoton ja arvoton? https://www.rakennuslehti.fi/2019/01/kokonainen-kerrostalo-vajoaa-
keskella-jarvenpaata-savimaalle-rakennettua-taloa-ei-ole-paalutettu/ https://yle.fi/uutiset/3-12075727 Entä 
puntaroidaanko viheralueiden rakentamisen ja autoilun (autolla saavutettavan kaupan paikkavaraus) 
vaikutuksia kaupunkistrategian tavoitteisiin: - ”Päättäjien tehtävä on ohjata muutosta tasapainoisesti niin, että 
uusien kaupunkilaisten on mahdollista tulla mukaan ja nykyisille helsinkiläisille tärkeä lähiluonto ja muu 
viihtyisyys eivät kärsi.” - ” Siksi kaupungin päätöksissä on ajateltava niiden vaikutusta luontoon, niin lähellä 
kuin välillisten vaikutusten kautta kauempana” - ”Helsinki suojelee ja vaalii aktiivisesti monimuotoista 
luontoaan.” - ”Ilmastonäkökulma otetaan läpäisevästi osaksi kaikkea päätöksentekoa hallinnonalasta 
riippumatta. Ilmastonäkökulma huomioidaan erityisesti kaupunkirakentamisessa, liikkumisessa ja 
energiaratkaisuissa.” - ”Taide, tapahtumat, liikuntapaikat, kirjastot ja lähiluonto vahvistavat kaikkien alueiden 
omaleimaisuutta ja vetovoimaa asukkaille ja yrityksille” Kaupunkistrategia 
https://hallintoprod.blob.core.windows.net/prod/Helsingin%20kaupunkistrategia%20Kasvun%20paikka.pdf 

 

Kysymys tai kommentti 

Viertolantien suunnitelma mennyt parempaan suuntaa. Kiitos, että runsas palautetta on otettu huomioon. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 6:42 PM 

Viivästyykö Maatullin peruskoulun uuden rakennuksen valmistuminen? 

Vastaus 

Tietääksemme suunnittelu etenee aikataulussa. 

 

Kysymys tai kommentti 

miksi pitää rakentaa kerrostaloja puistolaan 

Vastaus 

Yleiskaavan mukaisesti aseman viereen voidaan rakentaa lähikeskustatyyppisesti, jolloin tonteilla voi olla 
muuta ympäristöä korkeampi tehokkuus. 

 

Viesti moderaattorilta 

Kaupungin ajankohtaiset ja esillä olevat suunnitelmat löytyvät sivulta: https://hel.fi/suunnitelmat 

Ajankohtaiset Katu- ja puistosuunnitelmat löytyvät https://hel.fi/suunnitelmat kohdasta ” Katu- ja 
puistosuunnitelmat” 

https://hallintoprod.blob.core.windows.net/prod/Helsingin%20kaupunkistrategia%20Kasvun%20paikka.pdf
https://hel.fi/suunnitelmat


 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten puhuja voi suhtautua noin? Miksi Helsinki tuhoaa omakotitaloalueet! 

 

Kysymys tai kommentti 

Naapurit suostuivat... kun käteistä tarjottiin miljoona. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko Kivikon puolelle tulossa meluaitaa, kun Lahden ja Porvoon väylää levennetään? 

Vastaus 

Tiesuunnitelmassa Kivikon puolen melukaidetta jatketaan Porvoonväylän liittymän kohdalla, mutta muuten 
Kivikon puolelle ei ole suunnitteilla uutta melunsuojausta Kehä I ja Porvoonväylän välille. 

 

Kysymys tai kommentti 

Minkä verran meluhaitta vähenee, kun Rapakivenkuja 2:n uudet kerrostalot rakennetaan? 

Vastaus 

Meluhaitta vähenee taloyhtiön piha-alueella siten, että liikennemelun ohjearvot alittuvat, mitä ei 
nykytilanteessa tapahdu. Melun leviämistä estävät sekä autosuojat että toinen uudisrakennuksista. Melu 
vähenee n. 5 dB. 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten ihmeessä ollaan päädytty rakentamaan 2 kpl 16-kerroksista taloa Ala-Malmille?!?!?!?! 

 

Kysymys tai kommentti 

Heikinlaakso: Miten liikenteen lisääntyminen on huomioitu parkkipaikkojen lisääntyessä? 

 

Kysymys tai kommentti 

Aika nopealla vauhdilla ohitettiin Puistolan kerrostalot... 

Vastaus 

Karttapalvelusta löytyy lisätietoja: https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-
plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1595 

https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1595
https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1595


 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

mikä farssi tämä puistolan tapaus. hyvin otitte huomioon asukkaiden toiveet 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten Siltamäen ja Suutarilan alueita kehitetään? 

Vastaus 

Alueen kehityksen lähtökohtana on yleiskaava ja sen linjaukset. https://kartta.hel.fi/link/aKaj67 

Asemakaavoitusta ohjaa valtuuston hyväksymä yleiskaava. Siltamäen alueelle yleiskaava esittää nykyistä 
rakennetta huomattavasti tehokkaampaa rakentamista ja lähikeskustan aluerakennetta. 
Asemakaavamuutoksen lähtökohtana on yleiskaavan tavoitteet sekä olemassa olevan rakenteen 
huomioiminen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Eikö Hekan asuntoja ahjokadulta pureta ikinä. Ne on turvattomia 

 

Kysymys tai kommentti 

näin pilataan täydellisesti puistolan tulevaisuus 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 6:45 PM 

Täydennysrakentamisessa näyttää olevan nykyään tyypillistä, että suunnitellaan korkeita rakennuksia lähelle 
vanhaa matalampaa rakennuskantaa ja usein ne sijoittuvat auringon eteen ja luovat varjoa olemassa oleviin 
rakennuksiin ja pihoihin. Samoin korkeita rakennuksia sijoitetaan suorien katulinjojen päähän ja katualueiden 
risteyksiin. Tällöin uudisrakennuksilla on iso vaikutus katunäkymiin ja maisemaan. Olisiko mahdollista, että 
kaupunkisuunnittelussa otettaisiin paremmin huomioon uudisrakennusten sijoittuminen suhteessa 
ilmansuuntiin ja niiden vaikutus maisemaan ja kaupunkikuvaan? Maisemaan ja kaupunkitilaan massoiltaan 
täysin sopimattomista täydennysrakennushankkeista voisi myös kernaasti luopua. Purkava 
täydennysrakentaminen sopisi Koillis-Helsingissä moneen kohteeseen paljon paremmin. Näin uudistettaisiin 
vanhaa jo peruskorjausiässä olevaa rakennuskantaa ja samalla säästyisi vihreää luontoa rakentamiselta. 

Vastaus 

Kaikin puolin kannatettavia ajatuksia. AINA pitäisi tarkastella, miten rakennus istuu ympäristöönsä. 
Tyylisuuntaukset vaihtelevat ja tulkinnat sopivuudesta varmaan eroavat riippuen siitä, keneltä kysytään. 

 

https://kartta.hel.fi/link/aKaj67


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Pukinmäki: saisiko radan lähistön jokivarresta enemmän kaikkien kaupunkilaisten yhteistä olohuonetta ja 1-
luokan vapaa-ajanviettoaluetta? Ruokaravintolaa, kahvilaa, viinibaaria viihtyisillä aukioilla? Paikka 
kesätansseille (pieni tanssilava)? 

Vastaus 

Selvästi joen rannan suhteen toiveet jakautuvat "50-60" eli toiset haluavat palveluja ja mahdollisuutta 
oleskella ja tavata ihmisiä, toiset haluaisivat, että alue säilyisi mahdollisimman luonnontilaisena. Kaupunki 
pyrkii kehittämään aluetta niin, että se palvelee mahdollisimman monia kaupunkilaisia, ja niin, että se toimii 
myös vihersormena. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mikä on Siltamäen palvelutalon tulevaisuus? Toiminta on lopetettu ja tilat tyhjillään. Alueella kaivattaisiin 
yhdistyksille kokoontumistiloja. Olisiko tällainen toiminta mahdollista? 

Vastaus 

Asian tiimoilta ei olla oltu yhteydessä kaavoitukseen. Olisi tietysti hyvä ettei rakennuksia pidettäisi tyhjillään 
jos niille löytyisi käyttöä. Asiaa voi kysyä hel.fi/palaute, josta se ohjataan oikealle henkilölle. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kerrostalot Puistolaan. Esittelijä mitätöi jäljelle jäävien ajatukset. Kuka tonttinsa myyvä sinne jää? Miksei 
Helsinki ajattele asukkaita? Olisi hyvä keskustella asiasta. 

Vastaus 

Puistolan asuntotarjonta nykyisille ja uusille asukkaille laajenee aseman yhteyteen suunniteltavien 
asuinrakennusten myötä. Asukkaiden mielipiteet ovat tärkeä osa valmistelua. 

 

Kysymys tai kommentti 

Miksi kaikki suunnitellut kerrostalot on AINA samannäköisiä tylsiä laatikoita? 

Vastaus 

Kaavavaiheessa suunnitelmat ovat vielä alustavia. Yksityiskohdat, värit yms. määritellään tarkemmin 
rakennussuunnittelussa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Suuntimopuisto: Minkälainen suuntimopuiston sunnitelmasta tuli. Huomioitiinko suunnitelmassa tarvittavat 
muutokset puuston suhteen? 

Vastaus 



 
 
 

Katu- ja puistohankkeista löytyy materiaalia kartta.hel.fi -palvelusta, https://kartta.hel.fi/link/aKaJX3 

 

Kysymys tai kommentti 

Pukinmäessä on nyt kalliit S kaupat 50m välein. Koska sinne tulee monipuoliset ruokakauppapalvelut? 

Vastaus 

Pahoittelut, mutta en osaa vastata tähän kuin osittain. Voimme kyllä kaavoittaa sinne liiketilaa, mutta emme 
voi luvata että "toimija X" perustaa sinne kaupan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Viikinmäki: Mitä kuuluu tunnelmavalaistukselle? Täällä Hernepellontie 40 Hekan kohteessa 
lentokenttävalaistus vaan yltyy kun viereen tuli vielä Raide-Jokerin kirkkaat valot... 

 

Kysymys tai kommentti 

Pukinmäen kaavassa on mukana myös radan toinen puoli, joka on Ala-Malmia. Osasikohan malmilaiset 
reagoida tähän suunnitelmaan? 

Vastaus 

Tieto verkkokommentoinnista ja tilaisuudesta levisi myös ympäröiville alueille, esimerkiksi some-ryhmiin. 
Tiedon levittämisessä on hyvä, että myös asukkaat itse levittävät tietoa ajankohtaisista 
osallistumismahdollisuuksista esimerkiksi somessa. Kaupunki viestii ensisijaisesti omissa kanavissaan, joista 
tiedon toivotaan levittyvän laajemmalle. 

 

Kysymys tai kommentti 

Ihmiset ovat itsekkäitä. Asuvat itse kerrostalossa eikä lähimaillekaan saisi rakentaa kerrostaloa. Olet voinut 
rakentaa omakotitalon kerrostalojenkin lähelle mutta et ole huomannut katsoa yleiskaavaa. Mahdollisesti 
omastakin talostasi olisit voinut saada isomman. 

 

Kysymys tai kommentti 

Savela: Savimaasta kommentoidaan takaisin joka kerta, että paaluttamalla onnistuu. Onnistuu varmaan, 
mutta mikä vaikutus on viereisille paaluttamattomille taloille? Vajoamisen myötä saadaan lisää 
rakennusalaa? Rakentamalla joutomaiden imemä vesimäärä ei katoa, vaan naapurit saavat pihoilleen 
suonsilmän. Kuinka ilahduttavaa ja omaleimaista asumista – kirjaimellisesti Savelassa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mitä rakentamista Savelanpuistoon nykyisen Savelan viljelypalstojen paikalle tulee? 

https://kartta.hel.fi/link/aKaJX3


 
 
 

Vastaus 

Emme vielä tiedä, rakennetaanko tuohon joskus esim. asuntoja. Se saattaa kuitenkin olla mahdollinen 
rakentamisalue tulevaisuudessa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmi, Askartie: Olisiko pyörätieden ja ajoradan risteysten luiskatut reunakivet mahdollista korvata 
tonttiliittymissä käytetyillä madalletuilla reunakivillä? Luiskatut on pyöräilijälle kivuliaita, eikä niitä urakoitsijat 
asenna oikein, eikä asennuksen laatua valvo kukaan. 

Vastaus 

Askartiellä ja Notkokujalla pyöräily on ohjattu ajoradalle koska ne ovat tonttikatuja/asuntokatuja. 
Kadunylityspaikoissa käytetään hyväksyttyjä tyyppikuvia, mitkä määrittyvät liikennemuotojen mukaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kuunelkaa asukkaita eikä sitä suunnitelmaa 

 

Kysymys tai kommentti 

Ja sitten tarkemmissa suunnitelmissa sanotaan, että ei tätä enää voi muuttaa, kun tätä on suunniteltu jo niin 
pitkään ja koska tämä oli jo merkitty yleiskaavan, suunnitteluperiaatteisiin jne. Turhauttavaa 

 

Kysymys tai kommentti 

Kiitos kaavoittajille, teillä on kova työ ja saatte erilaista palautetta. Hienoa kun jaksatte! 

 

Kysymys tai kommentti 

Kai tulossa uusi kaavakävely puistolan kerrostalojen osalta jos suunnitelmat muuttuvat. 

Vastaus 

Jos kaava-alue laajenee, niin järjestään lisää osallistumismahdollisuuksia. 

 

Kysymys tai kommentti 

Jokeri 2 on osoitettu kulkemaan Kivikon metsän läpi Tuleeko se pysymään. Onko paikallisilta asukkailta 
Kontulassa js muualla metsän lähellä kysytty siitä? 

Vastaus 



 
 
 

Reitille Ilmasillan ja Kontulan välillä on tutkittu ja tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja, mitään ratkaisua ei ole vielä 
päätetty. Ehdotukset tulevat aikanaan myös kommentoitavaksi. 

 

Kysymys tai kommentti 

Suuntimopuisto: Puiston alueella erittäin paljon koivuja; päiväkodin vieressä, sekä Suuntimotien puoleisella 
harjanteella. Lisäksi koulun/päiväkodin radanpuoleisella sivulla on tervaleppiä. Puiston siitepölykuorma on 
todella suuri. Tiedetään, että siitepölylle altistuminen johtaa jopa vakaviin terveyshaittoihin, kuten astmaan. 
Pienet lapset ovat nyt alttiina. Koivut ja lepät tulee korvata havupuilla, kuten männyillä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Pukinmäki: Voidaanko jotenkin varmistaa, että Eskolantie 1-3 tilalle tulee joku "katseenkääntävä" talo (tyyliin 
Pikkiksen Terassitalo)? Paikka olisi täydellinen jollekin tyylikkäälle erikoisuudelle. 

Vastaus 

Kaavamuutoksen pohjaksi tehtävässä viitesuunnittelussa on nähty mahdollisena tutkia maamerkkimäistä 
rakennusmassoittelua. 

 

Kysymys tai kommentti 

miksi vaihtoehtoja ei tuoda asukkaille, valmiit suunnitelmat ja voi vain valittaa 

Vastaus 

Kiitos palautteesta. Kaavoituksessa on aina mahdollisuus antaa palautetta suunnittelun tavoitteisiin ja/tai 
luonnontyyppiseen aineistoon. Usein isoimmissa suunnittelukohteissa tehdään myös sellaista 
vaihtoehtotarkastelua, joka laitetaan julkisesti keskusteltavaksi esimerkiksi Kerrokantasi -palveluun. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kivikko: mikä on helikopterikentän tilanne tällä hetkellä? Milloin rakennuslupaan / kaavoitukseen pystyy 
vaikuttamaan? 

Vastaus 

Jos alueelle laaditaan uusi asemakaava, se asetetaan nähtäville ja silloin kaavoitukseen voi vaikuttaa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Pukinkuja 2:n vieressä olevalla pellolla (keskellä sitä peltoa) on puro, joka virtaa ympäri vuoden. Kaikki 
alueen eläimet ja linnut käyttävät sitä juomiseen ja peseytymiseen. Sitä ei saa häiritä. Oletteko ottaneet sen 
huomioon? 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

"Kiitos kaavoittajille, teillä on kova työ ja saatte erilaista palautetta. Hienoa kun jaksatte!" – Tekevät työtään, 
josta saavat palkkaa. Tottakai pitää kuuneella asukkaita: palaute ei kyllä yleensä johda mihinkään. 

Vastaus 

Saamme runsaasti palautetta – kiitos siitä! Tässäkin tilaisuudessa on esitelty muuttuneita suunnitelmia ja 
monet muutokset tehdään kaupunkilaisilta saadun palautteen johdosta. 

 

Kysymys tai kommentti 

Täysillä on 

 

Kysymys tai kommentti 

ei minulla ainakaan ongelmia ääneen kanssa, hyvin kuuluu 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmi / Aiemman vastauksen mukaan Kirkonkyläntien rakennettavaan koulukeskukseen muuttaisi Malmin 
peruskoulu. Miten käy Hietakummun ala-asteelle, joka sijaitsee hyvin lähellä, säilyykö koulu? 

Vastaus 

Palvelutilaverkkotarkasteluissa on koulut myös Ala-Malmin puolella. 

 

Kysymys tai kommentti 

RAIDE-JOKERI: Onneksi olkoon 50% sähkötöistä tehty. Onko edistynyt Maaherrantie-Veräjämäki pysäkin 
kohdalle suunnitellun kaupan suunnitelma? Mikä kauppa tulee ja mihin tarkalleen? 

Vastaus 

Veräjälaakson suunnittelu Oulunkylässä ei ole vielä asemakaavavaiheessa. Emme siis vielä osaa vastata 
tarkemmin. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko Vantaanjoen ranta jäämässä puuttomaksi Pukinmäenkaaren kohdalla, vaikka siinä kulkee kehitettävä 
metsäverkostoyhteys? 

Vastaus 

Millä aikavälillä? En näe ristiriitaa tukipuuston tai yksittäisten puiden lisäämisen ja muun alueen kehittämisen 
välillä. Metsäverkostoyhteys ei tarkoita aina metsää. 



 
 
 

Avoimen kulttuurimaiseman sekä kehitettävän metsä- ja puustoisen verkoston tarpeita yhteensovitetaan 
suunnittelussa. Avoin kulttuurimaisema ei tarkoita sitä, että puustoa poistettaisiin, vaan sitä ettei olemassa 
olevia näkymiä suljeta kokonaan, vaikka metsä- ja puustoista verkostoa parannettaisiinkin istuttamalla lisää 
kasvillisuutta. 

 

Kysymys tai kommentti 

Taas liian tiivistä tykitystä ja liian paljon asiaa yhdellä kertaa kun pitäisi vielä samalla laittaa palautetta ja 
kysymyksiä! 

Vastaus 

Kiitos palautteesta. Nämä Uutta Helsinkiä -tilaisuudet kokoavat laajan alueen ajankohtaisia asioita samaan 
iltaan. Järjestämme myös hankekohtaisia osallistumismahdollisuuksia, joissa on paremmin aikaa keskittyä 
tiettyyn asiaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko Siltamäen suunnitelmista jotain tulossa? 

Vastaus 

Tontin omistajataho on laatinut alueelle viitesuunnittelua. Asemakaavamuutos ei ole vielä tullut vireille koska 
omistajataho ei ole jättänyt kaupungille asemakaavahakemusta.  

Asemakaavoitus on linjannut, että keskustakortteliin on mahdollista esittää tehokkaampaa rakentamista kuin 
mitä ympäröivällä alueella on. Ehtona keskuksen kehittämiselle on ollut kaupallisten palvelujen pääosittainen 
säilyminen, keskeisen raittiyhteyden huomioiminen ja autopaikkojen kaupunkikuvallisesti hyväksyttävät 
ratkaisut. 

Viitesuunnitelmassa on esitetty raitin itäpuoleiselle alueelle pääosin viisikerroksista rakentamista ja raitin 
länsipuoliselle alueelle pääosin seitsemänkerroksista rakentamista. Asemakaavoitus on tässä vaiheessa 
nähnyt, että esitetty viitesuunnitelma voi olla lähtökohta asemakaavamuutoksen käynnistämiselle. 
Viitesuunnitelmissa ei ole esitetty uimahallin eikä päiväkodin varausta. 

 

Kysymys tai kommentti 

Voitaisiinko näitä esityksiä pilkkoa useammalle illalle... 

Vastaus 

Illat ovat kieltämättä raskaita seurata. Julkaisemme mahdollisimman tarkan ohjelman verkossa etukäteen, 
jotta iltaa voi tulla seuraamaan vain siltä osin kuin aiheet kiinnostavat. Myös tallenne on katsottavissa 
jälkikäteen. Vähäisten resurssien takia joudumme valitettavasti järjestämään tilaisuudet tällaisina isoina, 
jolloin isohkon asiantuntijajoukon iltatyöaikaa kuluu mahdollisimman vähän. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kaavoittajat joutuvat sovittamaan yhteen lukuisia eri toiveita ja mielipiteitä. Ei ole helppo homma :) 



 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Kartotetaanko esikaupunkien vanhat kulttuuriympäristöt, esimerksi Herttoniemen teollisuus/toimitila-alue, 
jossa on potentiaalia kulttuurille, Herttoniemen block party on siitä hyvä esimerkki. 

 

Viesti stadiluotsilta 

OmaStadi: Kerro kantasi -kyselyssä tuli muutama Kysymys tai kommentti leikkipuisto Linnunradan 
kesäkanaehdotukseen liittyen, joihin vastaan tässä lyhyesti: En valitettavasti osaa sanoa, mikä vaikutus 
mahdollisella leikkipuiston peruskorjauksella olisi, mutta hankkeen valmistelulle ei ole tiedossa esteitä. 
Kaupunki toteuttaa kaikki äänestyksessä menestyneet OmaStadi-ehdotukset (75kpl). Suunnitelmat ja 
aikataulut tarkentuvat OmaStadin toteutuksen seurantasivulla kevään mittaan. Suora linkki sivustolle: 
https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/186 

lp Linnunradan peruskorjaus on alustavasti aikataulutettu vasta vuoteen 2028, joten sillä ei varmaankaan ole 
vaikutusta kanalahankkeeseen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mihinkä kategoriaan kuuluu Malmin lentokentän hävitys.? Eikös se ollut varsinainen rakennettu 
kukttuuriperintökohde? 

 

Viesti moderaattorilta 

Kaupungin ajankohtaiset ja esillä olevat suunnitelmat löytyvät sivulta: https://hel.fi/suunnitelmat 

Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavasta löytyy myös lisätietoa verkkosivuilla: 
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/osayleiskaavat/viikinranta-lahdenvayla 

 

Kysymys tai kommentti 

Miksei puistolalaista Laiholan taloa ole suojeltu? Rakennus on tärkeä historian kannalta, puistolalaisille ja 
ympäristön asukkaille merkittävä maisemallinen merkki. 

 

Kysymys tai kommentti 

Koillis-Helsingin asukkaana vanhan Puistolan omakotitaloalueen säilyttäminen on kulttuuriteko. Asukkaat 
ovat monet sitä mieltä. Asian esittelijä mitätöi asukkaiden toiveet eli "aina ne valittaa, mutta ei se 
suunnittelua haittaa!" 

Vastaus 

Puistolan pientalovaltaisuus säilyy. Aseman lähialuetta ja lähikortteleita suunnitellaan ympäristöään 
tehokkaammin rakennetuiksi. 

https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/186
https://hel.fi/suunnitelmat
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/osayleiskaavat/viikinranta-lahdenvayla


 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Kommentti tilaisuutta seuraaville: Kaupunkisuunnittelua tehdään yleiskaavan pohjalta, joten säilyttääksemme 
koillis-Helsingissä lähiluontoa ja kulttuurimaisemaa rakentamiselta tulisi palautetta antaa päättäville tahoille, 
omille luottamushenkilöille ja valtuutetuille. Yleiskaava 2016 sisältää paljon rakentamiseen varattuja alueita 
brownfieldin lisäksi vihreässä luonnossa. Asemakaavoituksessa ei kerran rakentamiseen osoitetulta alueelta 
luontoa säästetä, kuin viherkertoimen osalta. Jos Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti monimuotoista 
luontoa halutaan tulevaisuudessa säilyttää, pitäisi luontoalueet tunnistaa luontoalueiksi myös yleiskaavassa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mitä järkeä on selvittää kulttuuriympäristöä kun ei se vaikuta täydennysrakentamiseen. Esim tuohon 
Pukinmäen kartanon viereen suunnitellaan nyt kahta isoa kerrostaloa puistoon jonka piti olla tärkeä 
maisema-akseli kartanolle. Kartanon, puiston ja joen piti olla arvokas kokonaisuus. Mutta ei se arvo mitään 
merkkaa.... 

Vastaus 

Kaupunginmuseon kanssa on tehty yhteistyötä, jotta kartanomiljöön kulttuuriarvot huomioidaan riittävästi 
kaavamuutoksen suunnittelussa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Katsotaan Etelä-Euroopan viihtyisiä kaupunkeja: parasta "kulttuuriympäristöä" syntyy, kun on elävää 
keskustaa jossa on ihmisiä viettämässä yhdessä aikaa, elämäänsä. Tätä pitää edistää, esim. vaatimalla 
kaavoissa uusiin taloihin mieluummin yleisiä ravintola- ja kahvilatiloja kuin suljettuja, pienelle käytölle jääviä 
kerho-, sauna- tms. tiloja. 

 

Kysymys tai kommentti 

Edistetäänkö osayleiskaavan valmistelun aikana rinnakkain myös Viikinrannan asemakaavaa, vai ajoittuuko 
sen valmistelu osayleiskaavan jälkeiseen aikaan? 

Vastaus 

Asemakaavassa suunniteltiin aluetta asuinkäyttöön, mutta voimaan tulleessa yleiskaavassa alue merkittiin 
toimitila-alueeksi. Hanke ei tällä hetkellä ole aktiivinen, mutta nähdäkseni työ voisi tapahtua myös osittain 
rinnakkain. Alueella tehdään muutenkin monessa kohtaa osayleiskaavaa ja asemakaavaa samaan aikaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten arvokas Longinoja saadaan suojeltua kun Malmin lentokentän aluetta myllätään? 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Puistola: Voisiko Puistorin alueen yleisilmettä parantaa? Alueesta saisi helposti Puistolan asukkaiden 
tapaamispaikan. 

Vastaus 

Kello 7:07 PM 

Ostari ja muutkin toria ympäröivät rakennukset ovat yksityisillä tonteilla ja maanomistaja ratkaisee itse, mitä 
toimenpiteitä tekee tontilleen. Torialue on kaupungin aluetta. Parhaiten aluetta voitaisiin kehittää tonttien ja 
katualueiden kokonaisuutena, jos tontinomistajat ovat kehittämisestä kiinnostuneita. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kuvaviittaukset tuntuvat ontuvan V-L osayleiskaava-paperissa 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko osana kulttuuriympäristötarkastelua myös aineeton kulttuuriperintö? Tähän mennessä vaikuttaa koko 
asia ainakin Malmin lentokentän kohdalla ohitetun täysin. Samoin se, että alueen kulttuuriperintöarvot liittyvät 
olennaisesti Malmin poikkeukselliseen arvoon toimivana lentokenttäkokonaisuutena. Museovirasto sisällytti 
kiitotiet (vastoin Helsingin kaupungin toiveita) RKY-alueeseen. Nyt Helsinki kuitenkin toimii valtion tasolla 
hylätyksi tulleen ehdotuksensa mukaisesti. Outoa. Pelkällä rakennusten ulkokuorien suojelulla katoavat 
kulttuuriperintöarvot käytännöllisesti katsoen täysin. Aikooko kaupunki tarkastella muitakin kohteita 
kulttuuriperintöarvoiltaan yhtä välinpitämättömästi ja kapeakatseisesti? Vai onko Malmi jotenkin "eri asia"? 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko tyyppikuvista mahdollista poiketa katusuunnitelmassa? Nykyinen linja luiskattuine kanttikivineen tekee 
pyöräilyvihamielistä ympäristöä, joka ei sovellu pyöräilyyn. 

Vastaus 

Sitä voidaan tarkastella suunnittelussa vielä pyöräilyn pääyhteyksien osalta. Suunnittelualueella luiskatut 
reunakivet liittyvät jalankulun alueeseen tai yhdistettyyn pyöräilyn ja jalankulun alueeseen. Pyöräilyn 
pääyhteydet alueella kulkevat kuitenkin Kirkonkyläntietä ja Malmin raittia. 

 

Kysymys tai kommentti  

Kiitoksia kaikille Helsingin kaupungin henkilöstölle jotka osallistuivat tähän tapahtumaan, mutta "live is live" ja 
Kysymys tai kommentti missä on pormestari onko edes kuulolla? Tämä setti oli aivan liian paljon yhdellä 
kerralla esitettäväksi. 

Vastaus 

Esityksiin voi palata myöhemmin, katsomalla tallenteen. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Raideverkosto ei ilmeisesti tavoita Vanhakaupunginlahtea? Pysäkki tuntuu jäävän kauas. 

Vastaus 

Pysäkkiverkkoa suunnitellaan erityisesti asumisen ja työpaikkojen keskittymien mukaan ja toisaalta matka-
aikoja pyritään pitämään nopeina myös kauempaa tuleville. Vantaanjoen kohdalla ei Viima-ratikalla ole 
luontevaa pysähtymispaikkaa. Bussiliikennettä on toisaalta Viikintiellä ja Arabianrannan läpi jatkossakin. 

 

Kysymys tai kommentti 

Eli Pukinmäen rantapuiston rakentamisen osalta annettuun luontoa ja maisemaa puolustavaan 
kansalaispalautteeseen vastattiin ainoastaan muuttamalla suunnitelmasta paria nimeä? Ei anna kovin hyvää 
kuvaa kauungin reagoinnista asukasvuorovaikutukseen. Hyvää oli se, että annettu palaute sentään 
tunnistettiin, vaikkei juuri huomioitukaan. Yleiskaavan hyväksyneet päättäjät usein sanovat, että luonto ym. 
arvot huomioidaan tarkemmassa suunnittelussa ja asemakaavavaiheessa. Nyt kuitenkin suunnittelijat 
kertovat, että suunnitelmia tehdään yleiskaavaan perustuen ja päättäjien linjaamana. Tämä kuulostaa siltä, 
että ongelmaa pallotellaan virkamiesten ja päättäjien välillä ja asukasosallisuudella ei ole asiaan vaikutusta. 
Toivoisin kaupungilta nyt linjan korjaamista tässä. 

Vastaus 

Ymmärrän, että turhauttaa. Suunnittelu on hierarkkista: ylempi (alueellinen) taso ohjaa alempaa (paikallista) 
tasoa ja sunnitelmat tarkentuvat asteittain. Siksi samoja asioita puidaan uudestaan ja uudestaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Miksi monet kulttuuriympäristöt myydään ja yksityistetään. Esimerkiksi Hylkysaari olisi ollut hieno julkisessa 
käytössä kulttuuria palvelemassa, sinne olisi saanut luotua rikkaan, uutta luovan toimintaympäristön, jossa 
luonnon monimuotoisuus, taide. kulttuuri ja kaupunkilaiset kohtaavat. Matkailukäytössä Hylkysaaren 
mahdollisuudet hukataan. Vallisaarta ja Kuninkaansaarta vaivaa sama ongelma. 

 

Kysymys tai kommentti 

Vanhankaupungin kosken purkaminen miten on otettu huomioon veden virtaus?? 

Vastaus 

Vanhankaupunginkosken padon purkamisen selvittäminen päätettiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa eilen 
(https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/kaupunkiymparistolautakunta/kaupunkiymparisto-
paatosasiakirjat) 

Tarkempia selvityksiä ja suunnitelmia aiheesta ei ole vielä tehty. Selvitykset tullaan tekemään ja tässä 
yhteydessä tarkastellaan kokonaisuuden osana myös veden virtausta. 

 

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/kaupunkiymparistolautakunta/kaupunkiymparisto-paatosasiakirjat
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/kaupunkiymparistolautakunta/kaupunkiymparisto-paatosasiakirjat


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Rapakivenkujan uudisrakennukset varjostavat korkeudellaan ja leveydellään vanhojen talojen asuntoja. 
Onko otettu huomioon uudistalon suunnittelussa /talojen muodossa? Osa vanhojen asuntojen alakerroksissa 
jäävät varjoon eli asunnot pimenevät ja asuntojen arvot laskee! Löytyykö korvaajaa vai jääkö se osakkeen 
omistajien tappioksi? 

Vastaus 

Suunnitelluista rakennuksista on laadittu varjostusselvitys , josta näkee, että varjostusvaikutus ei ole 
merkittävä, sillä rakennusten etäisyys on kuitenkin kaupunkiolosuhteissa varsin suuri, n. 25-30 m. 

 

Kysymys tai kommentti 

tavallisella ihmisellä mitään asiaa julkisiin, tupakkaa poltellaan pysäkeillä, junan vaunuissa porsastellaan, ei 
pysty, kaupungista on tulossa "minkkitarha" 

 

Viesti moderaattorilta 

Lisätietoja Fingridin maakaapeliyhteydestä löytyy hankkeen sivuilta: 
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/helsingin-kaapeliyhteys/ 

Sivuilla on myös linkki hankkeen palautelomakkeeseen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Olen asioinut kaupungin kanssa ja olen tyytyväinen kaikkeen apuun ja olen ymmärtänyt, että kaikki 
rakentamisen osapuolet mm. rakentajat (voivat tarjota työntekijöilleen työtä). Nähdään tilanne 
vuosikymmenen päähän. Autoilu vähenee ellei peräti lopu radan läheltä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Pientalovaltaisuus Puistolassa säilyy - sanoo suunnittelija; haluaisiko suunnittelija itse asua kerrostalon 
vieressä? Puistolaan tulisi rakentaa 2-kerroksisia taloja, pienkerrostaloja. Nyt suunniteltu suunnitelma tuhoaa 
Raidetieltä Mehiläistielle asti maiseman, ja pahiten kerrostalojen vieressä. Aivan kuin nuo muutamat 
kerrostalot vanhan Puistolan alueella ovat ihan elintärkeä asia eli ilman niitä asukkaat eivät mahdu 
Helsinkiin. Voisiko suunnittelija ajatella omakohtaisesti muutosta? Suunnittelija antaa ymmärtää että asia on 
päätetty. Miksi pidetään tilaisuuksia, joissa muka kuunnellaan asukkaita? 

Vastaus 

Suunnitelmia ja suunnitelma-aluetta voi muuttaa ja tarkentaa nyt aloitusvaiheen ja palautteen jälkeen samoin 
kuin osallistumismahdollisuuksia voi laajentaa. Suunnitteluperiaatteetkin on tarkoitus asettaa kommenteille 
keväällä. 
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Kysymys tai kommentti 

Onko energiakorttelin suunnitelmat tai asemakaava jossain nähtävillä? Alueen asukkaat ovat nähneet 
ainoastaan epämääräisiä käsin piirrettyjä suunnitelmia Helenin taholta. 

 

Kysymys tai kommentti 

Siltamäki: Siltamäen uimahallille piti miettiä korvaavaa paikkaa. Onko tämä edistynyt? 

Vastaus 

Tämän hetkisissä Siltamäen keskuksen kehityssuunnitelmissa uimahallia ei ole esitetty keskuksen 
yhteyteen. Ko. palvelua on mahdollista tutkia muualla Suutarilan alueella. Urheiluhallit Oy tutkii uuden 
uimahallin rakentamista Siltamäkeen tai sen ympäristöön esimerkiksi palvelutilaverkko-ratkaisussa 
toiminnasta vapaaksi jäävälle tontille. Korvaava paikka ei vielä ole tarkentunut, koska myöskään 
palvelutilaverkkoselvityksen linjauksista (eli vapautuvista tonteista) ei ole päätetty. 

 

Kysymys tai kommentti 

jaksaa jaksaa, mielenkiintoista asiaa 

Vastaus 

Kiitos! Kyllä jaksaa, chattiin on jo tullut 340 viestiä ja linjoilla on 316 kuulijaa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 7:10 PM 

Mihin sitä uutta 400 kV-maakaapelia tarvitaan? 

Vastaus 

Maakaapelihankkeella mahdollistetaan Helen Sähköverkon verkkomuutokset ja täten Helsingin kaupungille 
maa-alan vapauttaminen Läntisen Bulevardikaupungin rakentamiseen. Lisätietoja hankkeesta löytyy 
verkkosivuiltamme: https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/helsingin-kaapeliyhteys/ 

Kaapelihankkeella myös turvataan hiilineutraaliustavoitteiden mukaisen sähkönsiirtoverkon 
kehittämisedellytykset (mm. Helenin voimalaitosmuutokset Helsingin kaupungin alueella) 

Kysymys tai kommentti 

Malmi, Askartie: Onko tyyppikuvista mahdollista poiketa katusuunnitelmassa? Nykyinen linja luiskattuine 
kanttikivineen tekee pyöräilyvihamielistä ympäristöä, joka ei sovellu pyöräilyyn. 

Vastaus 

Sitä voidaan tarkastella suunnittelussa vielä pyöräilyn pääyhteyksien osalta. Suunnittelualueella luiskatut 
reunakivet liittyvät jalankulun alueeseen tai yhdistettyyn pyöräilyn ja jalankulun alueeseen. Pyöräilyn 
pääyhteydet alueella kulkevat kuitenkin Kirkonkyläntietä ja Malmin raittia. 
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Kysymys tai kommentti 

Milloin Suutarilan kuntoportaiden rakentaminen alkaa? 

Vastaus 

Tänä vuonna. 

 

Kysymys tai kommentti 

Miksi kolmen osayleiskaavan oas on yhtäaikaa nähtävillä, lisäksi pahasti päällekkäin niiden kanssa 
vartiosaaren osayleiskaavan oas. Onko tosiaan tarkoitus, että niistä kiinnostuneet kaupunkilaiset ja järjestöt 
eivät pysty syventymään palautteen antamiseen näin monen osayleiskaava äärellä. Vaikuttaa siltä, että 
oikeaa vuorovaikutusta ja kaupunkilaisten ideoita ei oikeasti haluta. 

Vastaus 

Nämä ovat tosiaan tässä vaiheessa samaan aikaan, mutta jatkossa aikataulut saattavat eriytyä. 
Kaupungissa on samaan aikaan vireillä myös lukuisia asemakaavoja, kaavarunkoja ja 
suunnitteluperiaatetöitä, joten päällekkäisyyttä on joka tapauksessa. Osayleiskaavat kohdistuvat alueellisesti 
myös eri puolille kaupunkia. Viikinrannan osalta vuorovaikutusta ja kyselyjä tehdään myös Keski-Viikin 
kaavarungon kanssa koordinoidusti, ja palautetta voi antaa monessa kohtaa kaavan valmistelua. Ideat ja 
palaute otetaan aina mielellään vastaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten sähkökaapelin reitin valintaan voi vaikuttaa? 

Vastaus 

Fingridin hankesivuilta löytyy tarkempaa tietoa hankkeesta: https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-
rakentaminen/helsingin-kaapeliyhteys/ 

Sieltä löytyy myös linkki palautelomakkeeseen, jota kautta voi esittää palautetta tai kysymyksiä hankkeesta. 

 

Kysymys tai kommentti 

Pätkiikö ääni muillakin? 

 

Kysymys tai kommentti 

Mikä reitti valittu nyt Finngridin sähkökaapelille. Esitys kertoi siitä, mutta ei missä valittu reitti on. 

Vastaus 
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Fingridin maakaapelille ei ole vielä valittu lopullista reittiä. Hanke on tällä hetkellä yleissuunnitteluvaiheessa 
ja reitin valinnasta kerrotaan erikseen Fingridin hankesivuilla reittivalinnan jälkeen: 
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/helsingin-kaapeliyhteys/ 

 

Kysymys tai kommentti 

Oletteko kuulleet myös asukkaiden mielipidettä kaapelin reittivalinnassa? 

Vastaus 

Kaapelireitin suunnittelussa on kuultu useita sidosryhmiä, osapuolia ja viranomaisia, joiden palautteen 
perusteella valitaan paras reittivaihtoehto rakennussuunnittelua varten keväällä 2022. Lopullinen päätös 
hankkeen toteutuksesta tehdään tämän vuoden lopussa ja päätöksen tekemiseen osallistuvat Fingrid, Helen 
Sähköverkko ja Helsingin kaupunki. 

Hankkeeseen voi vielä antaa palautetta Fingridin hankesivuilta löytyvään palautelomakkeeseen: 
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/helsingin-kaapeliyhteys/ 

 

Kysymys tai kommentti 

ei pätki 

 

Kysymys tai kommentti 

Kysymys tai kommentti from Onko K.H. Wiikinkatu 4 purkamispäätös lopullinen?? Eli tuleeko kohteen tilalle 
parkkipaikka? 

 

Kysymys tai kommentti 

Ääni pätkii minulla sen vuoksi, että jostain kumman syystä, se pienentää ääntä itsestään, koskematta edes 
itse volyymiin. Tiedoksi siis valvojalle, voi olla teamsin oma ongelma. 

Vastaus 

Kiitos tiedosta, harmillinen ongelma. 

 

Kysymys tai kommentti 

ei Kysymys tai kommentti, mutta kommentti. Rapakivenkujan uudisrakennukset näyttää tosi hyvältä ja istuvat 
tontille oiken hyvin. en kyllä todellakaan näe mitään ristiriitaa olemassa olevien rakennusten kanssa.Kun nuo 
koulutkin on liki niin uskon että asunnoilla on kysyntää eritoten lapsiperheillä koska turvallinen koulutie ja 
harrastusmahdollisuudet ja nuorisopuisto joka muuten on ainutlaatuinen koko uudellamaalla. tietojeni 
mukaan tuolla käy skeittaamassa ja skuuttamassa koko uudenmaan alueelta nuoria. 

Vastaus 

Myös esteettömiä hissillisiä taloja tarvitaan Pihlajamäkeen. 
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Kysymys tai kommentti 

Kello 7:15 PM 

Voisiko sähköverkon rakentamisen ohessa rakentaa samalla paremmat 5G yhteydet Hernepellontielle? 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmi, Askartie: Jos tyyppikuvista voidaan poiketa, olisi syytä myös pääreittien ulkopuolella panostaa 
madallettuihin reunatukiin. Luiskatut ovat koko Malmin alieella ongelmallisia, ja edellisesä asukasillassa 
Malminkaarelta lähes jokainen risteys todettiin niiden osalta ongelmalliseksi. Jos systeemitasolla halutaan 
pyöräilyä lisätä, ei voida "vähäpätöisiä" yhteyksiä jättää pomppukiville, sillä niitä tulee päivittäin satoja 
pyöräilijälle vastaan. Ei kannata rakentaa sutta, nyt kun tehdään uutta! 

Vastaus 

Helsingin uusituissa kadunrakennusohjeissa pyöräilyn uusissa ylityskohdissa ei käytetä luiskattuja 
reunatukia, vaan ajoradan ylityskohdassa pyritään mahdollisimman tasaiseen lopputulokseen. Tarkoitus on 
myös parantaa vanhoja kohteita jatkossa pienen toimin, kuten reunakiviä poistamalla. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kuka valitsee sähkökaapelin reitin? Onko kaupunki mukana valinnassa? Onko se virkamiespäätös tai ovatko 
luottamushenkilöt kuten kaupunginvvalttusto mukana? 

Vastaus 

Fingrid selvittää yleissuunnittelussaan lopullisen kaapelireitin. Kaapelireitin suunnittelussa on kuultu useita 
Helsingin kaupungin sidosryhmiä, osapuolia ja viranomaisia, joiden palautteen perusteella valitaan paras 
reittivaihtoehto rakennussuunnittelua varten keväällä 2022. Lopullinen päätös hankkeen toteutuksesta 
tehdään tämän vuoden lopussa ja päätöksen tekemiseen osallistuvat Fingrid, Helen Sähköverkko ja 
Helsingin kaupunki. 

Lisätietoja hankkeesta löytyy Fingridin hankesivuilta: https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-
rakentaminen/helsingin-kaapeliyhteys/ 

Sieltä löytyy myös palautelomake, johon voi lähettää palautetta/kysymyksiä hankkeesta 

 

Kysymys tai kommentti 

Milloin raide-jokerin liikenne alkaa? 

Vastaus 

Tavoitteena on, että liikenne alkaa vuoden 2024 alussa. 
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Kysymys tai kommentti 

Ääni ei ole pätkinyt yhtään (ei ole Teams käytössä) 

 

Kysymys tai kommentti 

Eikö olekin tosiasia, että asukkaiden mielipiteillä ei ole oikeasti mitään merkitystä? 

Vastaus 

Hankkeet ovat erilaisia ja niistä saadaan usein ristiriitaistakin palautetta. Moniin asioihin voi aidosti vaikuttaa 
paljonkin, osassa asioista pystyy vaikuttamaan yksityiskohtaisiin ratkaisuihin mutta ei esimerkiksi siihen 
toteutuuko joku asia. Tilanteet siis vaihtelevat. Pyrimme kertomaan mahdollisimman selkeästi eri tilanteissa 
siitä, mihin asioihin juuri siinä hankkeessa voi vaikuttaa ja mitä seikkoja taas on jo aiemmissa vaiheissa 
päätetty / lyöty lukkoon esimerkiksi kaupunginvaltuustossa. Valtuuston päätökset ovat kaupungin 
työntekijöitä sitovia. 

 

Kysymys tai kommentti 

Voisiko Suuntimotien ja Tapulikaupungintien risteykseen saada liikennevalot, jos kiertoliittymä ei mahdu vai 
pitääkö odottaa jotain pahempaa kolaria ensin? Liittymä selkeästi alueen vaarallisin. Onneksi kevyttä 
liikennettä on hyvin vähän. 

 

Kysymys tai kommentti 

Joko pizza-kuski kolkuttaa ovelle ;=) 

 

Kysymys tai kommentti 

Äänen pätkiminen: jos rullaat hiiren "keskinappulaa" kun hiiri on esitysdian päällä, voi hiljentää äänen 

 

Kysymys tai kommentti 

Fingrid: Mitkä reitit näyttävät tällä hetkellä olevan toteutumassa? Onko linjaukset joltain osin jo päätetty ja 
niiltä osin, mistä ei, miten miten niihin voi vaikuttaa? 

Vastaus 

Fingrid selvittää yleissuunnittelussaan lopullisen kaapelireitin. Kaapelireitin suunnittelussa on kuultu useita  
sidosryhmiä, osapuolia ja viranomaisia, joiden palautteen perusteella valitaan paras reittivaihtoehto 
rakennussuunnittelua varten keväällä 2022. Lopullinen päätös hankkeen toteutuksesta tehdään tämän 
vuoden lopussa ja päätöksen tekemiseen osallistuvat Fingrid, Helen Sähköverkko ja Helsingin kaupunki. 

Tutkittavat reittivaihtoehdot on esitetty Fingridin hankesivuilla, joista löytyy myös lisätietoa hankkeesta: 
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/helsingin-kaapeliyhteys/ 

Sivustolta löytyy myös palautelomake, jonka kautta voi antaa palautetta/kysymyksiä hankkeesta. 

https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/helsingin-kaapeliyhteys/


 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 7:20 PM 

Kiitos hyvistä esityksistä! Tsemppiä työhön, tehkää rohkeasti tulevaisuuden kaupunkia, ei kopiota 
menneisyydestä! 

 

Kysymys tai kommentti 

Pätkiikö muilla, täällä pätkii vaikka internetyhteys ok, akku täysillä yms mutta esitys pyörittää ja pyörittää 

 

Kysymys tai kommentti 

Voisiko kaavahankkeita samalla alueella vaiheistaa? Nyt ei tavan ihminen millään ehdi ottaa selvää, 
perehtyä ja kommentoida kaikkia hankkeita. Tämä syö luottamusta, osallisuutta ja vuorovaikutusta. Tuntuu 
vähän kohtuuttomalta, sillä asuinympäristön merkitys asukkaille on suuri. Myös suunnittelijat saavat 
asukkailta hyvää palautetta, ja paikallistuntemusta. Esimerksi Malmilla on aivan liikaa hankkeita samalla 
kertaa, asukkaat eivät enää jaksa kommentoida kaikkia. Kiinostusta kyllä olisi. 

Vastaus 

Saman alueen muutoshankkeita pyritään kokoamaan samaan kaavamuutokseen, sillä usein meitä 
kritisoidaan postimerkkikaavoista ja kokonaisuuksien puuttumisesta. Hankkeet usein lähtevät maanomistajan 
tarpeista ja silloin niiden aikataulut eivät ole yksin kaupungin päätösvallassa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kiitos hienosti suunnitellusta ja koostetusta illasta! 

 

Kysymys tai kommentti 

Jes, kiitos! Portaiten yhteyteen vielä lihaskuntovempaimet. t. Iloinen veronmaksaja. 

 

Kysymys tai kommentti 

Maakaapelista. Joku suunnitelluista reiteistä näyttää olevan tulossa Kivikon metsään. Onko otettu huomioon, 
että Kivikon metsän pohjoisosaan on tulossa luonnonsuojelualue? Miten kaapeli vaikuttaisi 
luonnonsuojelualueeseen. 

Vastaus 

Luonnonsuojelualueet otetaan huomioon kaapelihankkeen yleissuunnittelussa. Suunnitellusta 
luonnonsuojelualueesta ja sen rajauksista sekä niihin liittyvistä reunaehdoista ja yhteensovituksesta on 
keskusteltu Helsingin kaupungin ja ELY-keskuksen kanssa viranomaisneuvotteluissa loppuvuonna 2021. 



 
 
 

Fingridin hankesivuilta löytyy myös vuonna 2018 toteutettu ympäristöselvitys, jossa näitä asioita käsitellään 
tarkemmin. Tarkempaa tietoa hankkeesta ja hankkeen palautelomake löytyvät sivulta: 
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/helsingin-kaapeliyhteys/ 

 

Kysymys tai kommentti 

Ei pätki. Ei ole pätkinyt kertaakaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Olisiko mahdollista saada palautelinkki vielä kerran? 

 

Kysymys tai kommentti 

Pukinmäki: Onko yleiskaavasta mahdollista poiketa? Esim. jos Pukinmäen pellot on merkitty 
asuntovaltaiseksi alueeksi, niin voiko sen alueen kuitenkin jättää rakentamatta? Tai ennallistaa niityksi, kuten 
aiemmin kysyin. 

Vastaus 

Suunnitteluperiaatteissa ja asemakaavan muutoksissa tulkitaan nyt yleiskaavan merkintöjä ja puistot samoin 
kuin asuinkorttelit ovat mahdollista maankäyttöä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Edelleen maakaapelista. Kuvailisitko käytännössä, mitä hanke tarkoittaa paikan päällä? Kuinka leveää 
puuttoman alueen kaapeli vaatii? Mitä tälle alueelle voidaan istuttaa tai antaa kasvaa tai kulkeeko tie siltä 
alueelta? Kuinka usein tai kuinka todennäköistä on, että tulee tarvetta avata maata kaapelin kohdalta esim. 
huoltotöiden takia? 

Vastaus 

Kaapelireittivaihtoehto Kivikon ulkoilupuistossa noudattaa ulkoilureittien linjauksia. Puiden poistaminen 
minimoidaan poikkileikkaus- ja linjaussuunnittelulla. Reitin varrelle tehdään tarvittaessa korvaavia istutuksia. 
Puistoraitti ennallistetaan rakentamisen jälkeen, jos kyseinen linjaus valitaan. 

Maahan asennettu kaapeli ei tarvitse erillistä huoltoa, joten maata tarvitsee avata kaapelin kohdalta vain 
hyvin harvinaisissa vikatapauksissa. Kaapeliyhteys tullaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siten, että se ei 
aiheuta vaaraa ihmisille tai ympäristölle. 

Lisätietoja hankkeesta löytyy sivulta: https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-
rakentaminen/helsingin-kaapeliyhteys/. Sivulta löytyy myös palautelomake, jonka kautta voit lähettää 
palautetta tai kysymyksiä hankkeesta. 

 

Kysymys tai kommentti 

Pienkerrostaloja (2-kerrosta) omakotitaloalueelle. Täytyisi miettiä viihtyvyyttä! Helppoa! 
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Kysymys tai kommentti 

Kyllä kaavaa voi muuttaa toiseenkin suuntaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Käsittääkseni maakaapeli lämmittää maata. Kuinka paljon ja kuinka suurelta alueelta? Miten tämä vaikuttaa 
esimerkiksi kasvillisuuteen tai hiihtämiseen? Millaisia vaikutuksia muualla on ollut esim. kasvillisuuteen tai 
lumeen? 

Vastaus 

Maakaapelilla ei ole merkittävää lämmittävää vaikutusta, joten vaikutukset kasvillisuuteen tai hiihtämiseen 
ovat pienet. 

Lisätietoja hankkeesta löytyy sivulta: https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-
rakentaminen/helsingin-kaapeliyhteys/. Sivulta löytyy myös palautelomake, jonka kautta voit lähettää 
palautetta tai kysymyksiä hankkeesta. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kiitos kattavasta illasta:) 

 

Kysymys tai kommentti 

Tarkoittaako tämä, että Helsinki haluaa pientaloista eroon. Toisin kuin muissa suurkaupungeissa. 

Vastaus 

Helsingin tonttimaasta iso osa on pientalotontteja. Niitä on yleiskaavassa merkitty pääosin asuntovaltaiseksi 
alueeksi A4, jota kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä 
lähipalvelujen käyttöön. Korttelitehokkuus on pääasiassa alle 0,4. Uusia alueita ei juuri tule, mutta 0,4 
tehokkuus mahdollistaa lisärakentamista alueiden ominaispiirteet säilyttäen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Tosi hienoa, että saadaan kuulla etukäteen muutoksista. Ehkä olisi hyvä vääntää rautalangasta, mihin 
asioihin pystyy vaikuttamaan kaavoituksen missäkin vaiheessa: Milloin pystyy kokonaan estämään jonkin 
suunnitelman, milloin voi vaikuttaa enää kukkaruukun paikkaan? 

Vastaus 

Kiitos palautteesta. Tähän meidän pitää jatkossa kiinnittää huomiota kun asioista kerrotaan, eli missä 
vaiheessa suunnittelua voi vaikuttaa tietynlaisen tason ratkaisuihin. 
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Kysymys tai kommentti 

Pientaloasukkaat omistavat vain omat tonttinsa. Jos he haluavat määrätä muunkin kaupungin kehityksestä ja 
asuntojen rakentamisesta muille ihmisille, heidän tulee ostaa ne maat käypään hintaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Siltamäessä "tehostetaan rakentamista " eli ostarille korkeat kerrostalot. Miksi? Eikö voitaisi pitää talot 
matalina, jotta naapurin parvekkeellekin paistaisi aurinko? 

Vastaus 

Asemakaavoitusta ohjaa valtuuston hyväksymä yleiskaava. Siltamäen alueelle yleiskaava esittää nykyistä 
rakennetta huomattavasti tehokkaampaa rakentamista ja lähikeskustan aluerakennetta. 
Asemakaavamuutoksen lähtökohtana on yleiskaavan tavoitteet sekä olemassa olevan rakenteen 
huomioiminen. Kun asemakaava aktivoituu, suunnitelmat esitellään tarkemmin ja niihin on mahdollista jättää 
virallisesti mielipiteitä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Yleiskaava on ylimalkainen. Asumisalue-pikseli ei tarkoita, että on pakko rakentaa; alueen voi jättää myös 
luonnontilaan. 

Vastaus 

Yleiskaava tähtää vuoteen 2050 saakka. Alueiden muutokset toteutuvat eri tahtiin tulevina vuosikymmeninä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kiitos, hyvä info. näitä varmaan pidetään tulevaisuudessakin? 

 

Kysymys tai kommentti 

Helsinki ei kasva Östersundomissa... (Vieläkö Peter. H. on linjoilla?) 

Vastaus 

Ei kasva, ei. Sinne tarvitaan yleiskaava (edellinen kumoutui) ennen kuin päästään asemakaavoittamaan. 
Peter H. poistui linjoilta tältä illalta. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mihin tulee sähkölentokoneiden kenttä 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Pientaloasukkaat muuttavat Espooseen ja Kauniaisiin Helsingistä. Pientaloalue on kokonaisuus. suunnittelun 
pitää olla kokonaisvaltaista eli viihtyisiä alueita asukkaiden toiveiden mukaisesti. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mikä lämmitysmuoto on tulevaisuudessa käytössä kun hiilivoimaloista ollaan luopumassa? 

 

Kysymys tai kommentti 

Kiitos J. K. vastauksesta Viikinrannan asemakaavan valmisteluun liittyen :) 

Vastaus 

Kiitos :) -JK 

 

Kysymys tai kommentti 

"Suunnitelluista rakennuksista on laadittu varjostusselvitys , josta näkee, että varjostusvaikutus ei ole 
merkittävä, sillä rakennusten etäisyys on kuitenkin kaupunkiolosuhteissa varsin suuri, n. 25-30 m.   -----
Näytetty vain osaksi pv kiertokulkua-- ei kokonaisuus ole tullut esille. Tällä hetkellä puut ilman lehtiä 
varjostaa, kesäaikaan puut lehtineen varjostaa-- kuinka on mahdollista ettei suuri k.talo varjosta? Nähdystä 
havainnekuvasta varjostukset lankeavat asuntojen päälle . Alakerrat kärsivät aivan varmasti ja menettävät 
valoisuuttaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Juurihan on puhuttu asuinalueiden omaleimaisuudesta. Se on myös kaupunkistrategiassa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Yleiskaavaa tehtäessähän Kivikon helikopterikenttä päätettiin jättää rakentamatta. Miksi sitä nyt siis yhä 
edelleen mietitään, vaikka päätös on kertaalleen jo tehty, eikä yleiskaavassa ole siellä lentoliikennealuetta? 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmi, Askartie: Hyvä jos ohjeita on muutettu, mutta Askartien ja Notkokujan suunnitelmassa kaikki siirtymät 
ajoradalta pyörätielle on merkitty LR. Esimerkiksi Notkopolulle ja Laidunpuiston suuntaan. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Hei. Menikö minulta ihan ohitse illan aikana vai missä kohtaa kerroitte Pukinmäen rakentamisesta muutenkin 
kuin Pukinmäen keskustan osalta. Eli tarkoitan siis joen vartta. Matonpesupaikkaa ym peltoja. Tietoa kiitos !!! 
: ) 

Vastaus 

Suunnitteluperiaatteita (sisältää mm. ne peltoalueet) käsiteltiin 18:43-18:48. Tallenteelta voi katsoa 
myöhemminkin. Aineistoa löytyy: https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-
plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_muut_suunnitelmat_user/1591 

 

Viesti moderaattorilta 

Seuraa kaupungin ajankohtaisia suunnitelmia, tilaa Suunnitelmavahti sähköpostiisi: 
https://hel.fi/suunnitelmavahti 

Palautetta kaupungille voi lähettää asiassa kuin asiassa osoitteessa: https://hel.fi/palaute 

 

Kysymys tai kommentti 

Kivikko: Ollaanko Kivikon metsää suojelemassa? Erilaisia hankkeita kohdistuu metsäalueeseen: katsooko 
kukaan miten hankkeet vaikuttava kokonaisuudessaan tärkeään virkistysalueeseen? 

 

Kysymys tai kommentti 

Muistutan ihmiselle edelleen, että kaupungin päättäjät ovat puoluerajat ylittäen hyväksyneet Helsingin 
asuntorakentamistavoitteet. Strategiset tavoitteet luontoympäristön säilyttämisestä eivät ole realistisia niin 
kauan, kuin asuntorakentamistavoite on voimassa ja kasvaa. Päättäjien tulisi purkaa keskenään ristiriitaiset 
tavoitteet ja arvottaa udelleen, millaista kasvua Helsinki tavoittelee. Kasvun rajat tulisi määritellä, jotta 
voitaisiin puhua kestävästä kasvusta. Nyt linja esim. vihreän luonnon osalta on se, että yleiskaavan ns. 
vihersormet riittävät asukkaille kaupunkiluonnoksi rakennettujen puistojen ohella. Tilannetta voisi verrata 
siihen, että lähiterveysasemat lakkautetaan ja terveyspalvelut keskitetään hyvinvointikeskuksiin. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mistä voi seurata kaupungin toimintaa ja suunnitelmia omalla alueella (ei siis vain kaupunkiympäristön 
hankkeita)? 

Vastaus: 

Kaupungin organisaatio on ikävästi jakautunut sektoreihin. Kaupunkiympäristön asiat ovat 
paikkasidonnaisesti seurattavissa karttapalvelussa, osoitteessa kartta.hel.fi. Tämäkin palvelu on valitettavan 
vanha eikä löydy muun muassa hakukoneilla. Kaupunki on valmistelemassa palvelun uusimista. 

En ole tietoinen, että muilla toimialaoilla olisi vastaavasti paikkasidonnaista tapaa tarjota tietoa. Toivotaan, 
että kaupungilla tekeillä oleva iso verkkosivu-uudistus tuo helpotusta tähän. 

 

https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_muut_suunnitelmat_user/1591
https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_muut_suunnitelmat_user/1591
https://hel.fi/suunnitelmavahti
https://hel.fi/palaute


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Toivon, että J.K. kuuntelee Keski-Viikin ja Viikinmäen alueen asukkeja ja suunnittelee käyttäjäläheisesti. 
Aiemmin olen jättänyt palautteita ja osallistunut näihin tilaisuuksiin ja kerran todistetusti suunnittelija toteutti 
toiveeni jonka tilaisuudessa esitin. Kasarmintorilla oli mukavan leveät penkit pienten penkkien lisäksi, kiitos 
siitä! 

Vastaus 

Kuunnellaan :) -JK 

 

Viesti moderaattorilta 

Kiitos kaikille illan osallistujille! Tallenne illasta löytyy tilaisuuden verkkosivulta lähipäivinä: 
hel.fi/asukastilaisuudet > Uutta Koillis-Helsinkiä. 

Sivulla julkaistaan ensi viikolla myös chat. 

Anna meille palautetta tästä illasta: https://tinyurl.com/ycku8s5j 

 

Kysymys tai kommentti  

Kiitos hyvin järjestetystä tilaisuudesta, asiaa oli valtavasti! :) 

 

Kysymys tai kommentti 

Suunnitelijoille auki kaupunkistrategian tavoitteet tosissaan. Myös kokonaisuutta tulee tarkastella, eikä vain 
sitä aihetta, joka omalla työpöydälä on. Asioilla kun on tunnetusti kerrannaisvaikutuksia 

 

Kysymys tai kommentti 

Palautteen antaminen koetaan hyödyttömäksi. 

 

Kysymys tai kommentti 

Erkoista, että kaupungille rakentaminen on kaikkein tärkeintä ja ajaa ihan kaiken muun yli. 

 

Viesti moderaattorilta 

Anna meille palautetta tästä illasta: https://tinyurl.com/ycku8s5j 

 

https://tinyurl.com/ycku8s5j
https://tinyurl.com/ycku8s5j


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Keski- Viikin kaavarungosta on siis jo jonkinlainen luonnos. Nyt on siis paras, ellei jo liian myöhäinen hetki 
vaikuttaa siihen. Kokemuksen mukaan vuorovaikutus on turhaa siinä vaiheessa, kun luonnokset tulevat 
nähtäville. Olisiko mahdollista ottaa kaupunkilaiset mukaan suunnitteluun jo ennen oas vaihetta, varsinkin 
nykyään, kun oasiin usein liitty kaavaluonnos? 

Vastaus 

Luonnosta siis valmistellaan nyt nähtäville. Mielipiteitä on vaikea saada esille, jos ei ole suunnitelmaa, mitä 
kommentoida. Yleiskaava antaa raamit, mutta asioita ei ole lyöty lukkoon. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kyllä ainakin minä olen saanut palautteeseeni vastauksen. Kiitos järjestäjille! 

 

Kysymys tai kommentti 

Pukinmäen suunnitteluperiaatteiden suunnittelija kertoo, että Jokeri 2 viitteelliseen linjaukseen perustuvaa 
täydennysrakentamista ei toteuteta ellei tämä linjaus toteudu. Nyt jo tiedetään, ettei Jokeri 2 viitteellinen 
linjaus ole suunnitelmissa. Miksi siis tätä ei huomioida jo nyt. Miten tuo "ei rakenneta jos..." kirjataan 
asemakaavoihin tms? 

 

Kysymys tai kommentti 

Kiitos hyvin jäsennetystä tilaisuudesta 

 

Kysymys tai kommentti 

Onhan Pukinmäen kaarelle rakennettavaksi aiotut talot matalia, että sopivat muuhun Pukinmäen matalaan 
rakentamiseen ja muutenkin puistomaiseen kartanoympäristöön? Toivottavasti myös puutarhapalstat, 
matonpesupaikka ja uimaranta jäävät ennalleen!!! Korona aikana tarvitaan tilaa ja luontoa !!! 

 

Kysymys tai kommentti 

Kiitos hyvästä infopaketista! :) 

 

Kysymys tai kommentti 

Mulla pyörittää edelleen tuota Milloin valmista diaa. No pitänee käydä sitten tämä tallennus katsomassa 
myöhemmin. Kiitos kuitenkin tähän asti kuulluista asioista. Kiva kun järjestätte näitä. 
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