
 
 

 

 

Uutta Länsi-Helsinkiä -verkkotilaisuus 30.3.2022 

Illan chatissä esitetyt kommentit ja kysymykset sekä vastauksia 

Aika: 30.3.2022 klo 17.00–19.30 

Paikka: verkkotilaisuus Teams live event 

Järjestäjä: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala 

 

Tilaisuuden kulku 

Uutta Länsi-Helsinkiä -tilaisuudessa kaupungin työntekijät esittelivät tiiviisti alueen ajankohtaisia 

suunnitelmia ja hankkeita. Kysymyksiä tilaisuutta varten oli voinut esittää etukäteen 

kerrokantasi.hel.fi -palvelussa, jolloin niihin pyrittiin maan osana esityksiä. 

Tilaisuudessa oli käytössä chat, jonka kautta esityksiä pystyi kommentoimaan ja kysymään 

lisätietoja. Chattiin tulleisiin kysymyksiin pyrittiin vastaamaan tilaisuuden aikana suoraan kirjallisesti 

tai suullisesti. Suulliset vastaukset voi kuunnella illan tallenteesta.  

Tilaisuutta seurasi ja siinä oli samanaikaisesti paikalla maksimitilanteessa noin 280 kaupunkilaista. 

Chattiin tuli tilaisuuden aikana noin 240 kommenttia ja kysymystä, joista osaan vastattiin 

yksityisesti koska niissä kysyttiin esimerkiksi teknistä apua. 

Tähän dokumenttiin on koottu chattiin tulleita kysymyksiä ja kommentteja aikajärjestyksessä. Jos 

niihin ehdittiin tilaisuuden aikana vastaamaan, löydät myös vastaukset niihin. Osallistujien 

kysymykset ovat ”kysymys tai kommentti:” -sanan (otsikkotyyppi 3) jälkeen ja ne ovat suoraan siinä 

muodossa kuin ne tilaisuudessa kirjoitettiin. Vastaukset ovat ”Vastaus” -sanan jälkeen. 

Tähän dokumenttiin on jätetty paikoin näkyviin kellonaika, josta näkyy missä vaiheessa iltaa 

kyseinen kysymys tai Vastaus kirjoitettiin. Kellonajat auttavat siinä, jos haluat seurata illan 

tallennetta samalla kun seuraat tätä chat -koontia. Kellonaika on aina sanan ”Kello” perässä. 

Dokumentin loppuun on koottu tilaisuuden chatissä jaetut linkit. 

Illan aikana chattiin tulleet kysymykset ja kommentit sekä vastauksia 
niihin 

Viesti moderaattorilta 

Tervetuloa Uutta Länsi-Helsinkiä -tilaisuuteen! Täällä voit esittää kysymyksiä ja kommentteja illan 

aiheisiin liittyen. 

Kysymys tai kommentti 

Kello 5:05 PM 

EU:n asetusluonnoksen mukaan kaupungeissa eivät viheralueet ja puut saa vähentyä vuoden 

2021 tasosta. Eikö tämä velvoita luopumaan Riistavuoren 

Vastaus 



 
 
 

Lähtökohta on, että Suomen kansallinen lainsäädäntö ottaa huomioon EU-lainsäädännöt ja 

tavoitteet. Helsingin lainsäädäntöä ja linjauksia tehdään sitten kansallisen lainsäädännön mukaan. 

Eli kehittyvä EU-tason lainsäädäntö ja tiedot pysyvät mukana myös Helsingin suunnittelussa. 

 

Kysymys tai kommentti 

puiston rakentamisesta. Riistavuori on olennainen ja ainutkertainen tuhansille asukkaille. Sitä ei voi 

kompensoida muilla alueilla 

 

Viesti moderaattorilta 

Tilaisuuden verkkosivut löytyvät osoitteesta https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-

ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-lansihelsinkia 

Illan tallenne lisätään verkkosivuille mahdollisimman pian. Verkkosivuilta löydät myös linkin 

palautelomakkeeseen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Haagan ympyrä: Sote-yksikköön on ilmeisesti suunniteltu siirrettäväksi Laakson sairaalan alueelta 

psykiatria- ja päihdepalveluita. Voisiko nämä palvelut keskittää jonnekin muualle turvallisuuden 

vuoksi? Olen liikkunut Laakson sairaalan alueella ja monia välikohtauksia on aiheutunut varsinkin 

päihdepalvelun asiakkaiden toimesta. Miten tuonne uuteen keskukseen uskaltaa mennä, jos sinne 

samaan paikkaan ohjataan päihdeongelmaiset? 

Vastaus 

Lännen psykiatri- ja päihdepoliklinikkatoiminta on siirtymässä uuteen keskukseen v 2027. 

Palautetta voi antaa Kerro kantasi-kyselyssä https://kerrokantasi.hel.fi/haagapkthk 

 

Viesti moderaattorilta 

Jos haluat pysyä ajan tasalla Helsingin suunnittelusta, tilaa Suunnitelmavahti osoitteessa 

hel.fi/suunnitelmavahti 

 

Kysymys tai kommentti 

Sama koskee myös Munkkivuorta, "viherkatot" eivät ole puiden ja puistojen korvausvaihtoehto. 

 

Kysymys tai kommentti 

Äskettäin hyväksyttiin periaate, jonka mukaan tutkitaan ensisijaisesti liikennealueiden (kuten 

parkkipaikkojen) ja toimitila-alueiden käyttöönottoa asuinrakentamiseen ennen luontoalueiden 

käyttöönottoa. Riistavuoren rakentaminen olisi ristiriidassa tämän kanssa, ja ristiriita vältetään jos 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-lansihelsinkia
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-lansihelsinkia
https://kerrokantasi.hel.fi/haagapkthk


 
 
 

rakennettaisiin Pitäjänmäen teollisuusalueen parkkialueille ja tiivistettäisiin toimitiloja (alueella on 

tyhjiä toimitiloja). 

Vastaus 

Pitäjänmäellä on jo paljon vanhanaikaista toimitilaa muutettu asumiseen. Seuraamme 

vajaakäyttöastetta ja kehitämme aluetta siten, että toimitilatarjontaa on riittävä määrä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Jos ehdotetaan asuinrakentamisesta luopumista, pitäisi samalla ehdottaa vaihtoehtoisia sijainteja 

tai tapoja tuottaa va määrä asuntoja. Ainoa tehokas keino vaikuttaa asumisen hintaan on rakentaa 

riittävästi uusia asuntoja. Viheralueet ovat tärkeitä mutta niin on sekin, että tavallisella 

palkansaajalla on varaa asua Helsingissä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Miksi nykyiset, toimivat, suorat bussilinjat halutaan korvata kaartelevalla ratikalla, joka kulkee 

pyöräilyvauhtia? Miten tämän on ajateltu lisäävän joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja 

kilpailukykyä? 

Vastaus 

Raitioliikenne ei korvaa kaikkia bussilinjoja. Yksittäisen raitiovaunun matkustajakapasiteetti on 

bussi suurempi ja samalla vuorovälillä pystytään kuljettamaan enemmän matkustajia. 

Raitioliikennejärjestelmällä siis lisätään matkustajakapasiteettia. Raitioliikenteen 

keskinopeustavoite on 25km/h. Tämä sisältää pysäkeillä pysähtymiset. Uudet pikaraitiotiet 

rakennetaan omille erillisille raitioteille, jolloin niiden aikataulussa pysyminen on 

normaaliliikenteessä tasaista ja ennakoitavaa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Haaga: onko Steniuksenkentän annettu tarkoituksella ränsistyä, jotta se voitaisiin rakentaa? 

Vastaus 

Steniuksenkenttä on odottanut edellisen kaavamuutoksen mukaista rakentumista. Valitettavasti 

kaavaratkaisuille ei löytynyt toteuttajia. Siksi kaupunki ryhtyi kaavaa muuttamaan. Vanhan 

laajuisesta urheilukentästä oli siis jo aiemmassa kaavassa päätetty luopua. 

 

Kysymys tai kommentti 

Hei, Mikä on Konalan ostarin tilanne? Viereistä tonttia purettu mutta ostari pystyssä. Emme halua 

lisää betonipalkkeja Konalaan. Säilyttäkää Ostari 

Vastaus 

Hei! Konalan ostari on osa taloyhtiötä, joka on yksityisessä omistuksessa. Tällä hetkellä ostarin 

alueelle ei ole käynnissä kaavamuutosta. Mahdollisen kaavamuutoksen käynnistäminen otetaan 



 
 
 

pohdintaan, mikäli alueen yksityinen maanomistaja niin kaupungille esittää. Säilyttämistä 

pohdittaessa arvioidaan mm. rakennuksen rakennustaiteellisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja, 

rakennuksen nykyinen kunto ja mahdollisesti tulevia käyttömahdollisuuksia. 

 

Kysymys tai kommentti 

EU kykenee uudistumaan viheralueisiin suhtautumisessa. Entä Helsinki? 

Vastaus  

Samasta aiheesta oli kysymys aiemmin. On totta, että sekä EU:n että Suomen lainsäädäntö 

varmasti kehittyy mm. ilmastokriisin ja muiden globaalien kehitysten mukaan. Lähtökohta on, että 

Suomen kansallinen lainsäädäntö ottaa huomioon EU-lainsäädännöt ja tavoitteet. Helsingin 

lainsäädäntöä ja linjauksia tehdään sitten kansallisen lainsäädännön mukaan. Eli kehittyvä EU-

tason lainsäädäntö ja tiedot pysyvät mukana myös Helsingin suunnittelussa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Etelä-Haaga: havainnekuvassa on jälleen koko Riistavuori piirretty mukaan bulevardiin - eikö tässä 

pitänyt ottaa käyttöön säästävä malli? 

Vastaus 

Hei, Riistavuoren puisto on lähes kokonaan mukana valmisteltavan kaavan rajauksessa, mutta 

merkittävä osa kaava-alueesta tullaan säilyttämään viheralueena. 

Lisään, että tässä tilaisuudessa ei esitelty uutta suunnittelu/havainnekuvaa Riistavuorenpuiston 

alueelta. Esityksissä olleet kuvat olivat vuoden 2019 kaavarunkokuvasta - käytämme niitä tässä, 

koska siinä näkyvät kaikki Läntisen bulevardikaupungin alueet. Länsi-Haagan kaavan 

(Riistavuorenpuiston alue) suunnitelmia työstetään ja ne tulevat nähtäville arviolta vuonna 2023 

alkupuolella. Niitä tullaan esittelemään tulevaisuudessa Uutta Länsi-Helsinkiä-tilaisuudessa 

tilaisuudessa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Läntinen bulevardikaupunki/Pitäjänmäki: onko Vanhan Viertotien ja Pitäjänmäentien välisen 

metsän luontoarvot kartoitettu? Siellä on ainakin hyvin edustava kääpävalikoima. 

Vastaus 

Hei, Helsingin kaupunki ylläpitää ja päivittää jatkuvasti luontotietojärjestelmäänsä. Kyseisellä 

metsäalueella on havaittu liito-oravan elinalue ja vaahteralehto, jotka huomioidaan alueen 

suunnittelussa. Aineistoon voi tarkemmin tutustua osoitteessa kartta.hel.fi 

 

Kysymys tai kommentti 

Ehdotus: Viherkattojen tilalle aurinkopaneelikatot jo rakentamisvaiheessa! 

Vastaus 



 
 
 

Viherkatot ja aurinkopaneelit voivat itse asiassa olla samalla katolla, ymmärtääkseni niistä on myös 

etua toisilleen. Molempia on tavoitteena käyttää uudessa rakentamisessa joka tapauksessa. 

 

Kysymys tai kommentti 

miksi helsinki rakennetaan täyteen vaikka suomessa rajattomasti tilaa 

 

Kysymys tai kommentti 

Voitko tarkentaa mikä punainen ja sinen viiva kartalla edustavat? 

Vastaus 

Hei, ilmeisesti tällä tarkoitettiin ensimmäistä sivua. Punainen viiva havainnollisti Länsi-Helsingin 

raitiotien ja sininen Raide-jokerin linjaa 

 

Kysymys tai kommentti 

Tuleekohan tuonne Länsi-Bulevardin alueelle Lidlin kauppaa? Nyt meillä vain kalliita SOK ja 

Kesko-kauppoja täällä Haagan alueella. Olisi mukava saada vihtoehtoja 

Vastaus 

Asemakaava luo edellytykset erilaiselle rakentamiselle, mutta kaavassa ei voi eikä saa ratkaista 

tulevia toimijoita. Kaupunki luovuttaa tontit eri toimijoille pääsääntöisesti yleisen, kaikille toimijoille 

avoimen varausmenettelyn ja erilaisten kilpailujen kautta. Niiden aika tulee siis hieman 

myöhemmin. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mikä on Haaganpuiston tämänhetkinen suunnitelma? Säilyykö sellaisenaan? 

Vastaus 

Tällä hetkellä on tavoitteena käynnistää Haaganpuiston puistosuunnitelman laatiminen vuonna 

2026. Suunnittelu tulee perustumaan voimassa olevaan asemakaavaan, jossa puistoon on 

osoitettu uusi urheilukenttä. Kaavaan ja siihen liittyvään viitesuunnitelmaan voi tutustua tarkemmin 

täällä: https://kartta.hel.fi/helreport/planpdfloader/?id=11938 

 

Kysymys tai kommentti 

Bulevardikaupunki: Hyvä että jonnekin lisätään roimasti kouluja ja päiväkoteja. Kalasatamaan 

tulossa 30 000 asukasta ja päiväkoteja 4, kouluja 2. Suhdeluvut vähän eri? 

Vastaus 

https://kartta.hel.fi/helreport/planpdfloader/?id=11938


 
 
 

Esityksen koulujen ja päiväkotien lukumäärän arviot perustuvat kaavarungon yhteydessä tehtyyn 

arvioon ja tarvetta sekä sijainteja täsmennetään suunnittelun edetessä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Rakentamista vastustavat: olisiko parempi että rakentaminen kohdistuisi esim. Espooseen ja 

Nurmijärvelle? Metsää menisi nurin moninkertaisesti, autoja 2per omakotitalo ja ruuhkaa 

moninkertaisesti. Rakentaminen kävely/pyöräily/joukkoliikenteen ääreen kyllä kiitos 

 

Kysymys tai kommentti 

Etelä-Haaga: mikä on Steniuksenkentän tilanne? Milloin rakentaminen alkaa? Koko talven kun 

kenttä hoidettiin ja jäädytettiin niin oli luistelijoita! Kyllä on kentällä käyttöä Haagassa! 

Vastaus 

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kaavaehdotuksen 1.3. ja kaava etenee seuraavaksi 

kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi näillä näkymin kevään 2022 

aikana. 

 

Kysymys tai kommentti 

kenelle rakennetaan ? viime vuonna helsingin väestönkasvusta 100 % oli maahanmuuttoa 

Vastaus 

Täältä voi tutustua tarkemmin Helsingin väestötietoihin 

https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_10_21_Tilastoja_13_Sinkko_Maki.pdf 

 

Kysymys tai kommentti 

Munkkivuori: Miten yleisten väestösuojien tarve/sijoittelu on huomioitu suunnittelussa? 

Vastaus 

Tällä hetkellä suunnittelussa ei ole yleisiä väestönsuojia. Jos pysäköintiä päädytään kuitenkin 

sijoittamaan kallioluolaan, toimivat ne usein myös väestönsuojina. 

 

Kysymys tai kommentti 

Niemenmäki: onko kaupungilla tiedossa Niemenmäen ja Huopalahdentien välisen metsän liito-

oravatilanne? 

Vastaus 

https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_10_21_Tilastoja_13_Sinkko_Maki.pdf


 
 
 

Hei, liito-oravatilanne on tiedossa ja kartoituksia liito-oravien osalta tehdään vuosittain. Helsingissä 

on myös laadittu laajempi liito-oravaverkostotyö, johon on mahdollista tutustua täällä: 

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/aineistot/aineistoja-02-20.pdf 

 

Kysymys tai kommentti 

Munkkiniemi: Jääkö Huopalahdentien ylikulkusilta entiselleen? 

Vastaus 

Ei. Ylitys korvautuu valo-ohjatulla suojatiellä, joka toimii myös yhteytenä pysäkeille. 

 

Kysymys tai kommentti 

Hienoa että kaupunki kehittyy. Tiivis kaupunki tarkoittaa parempia yhteyksiä ja palveluja. Tärkeintä 

muistaa iso painotus tehokkaalla julkisella liikenteellä ja turvallisella ja toimivalla pyöräilyinfralla. 

Kävelyä unohtamatta. 

 

Kysymys tai kommentti 

Haaga: miksi Riistavuorta kutsutaan Länsi-Haagaksi? Onko sananvalinnalla tarkoitus hämätä, että 

rakentamista ei tulisi metsään vaan rakennetulle alueelle? 

Vastaus 

Ei ole tarkoitus hämätä. Helsingin piirijakoa ollaan muuttamassa siten että Etelä-Haagan ja 

Pohjois-Haagan lisäksi muodostuu Länsi-Haagan osa-alue. 

 

Kysymys tai kommentti 

länsi helsingin viimeiset puistot tuhotaan 

 

Kysymys tai kommentti 

Riistavuori: miten suhtaudutaan asukkaiden teettämään vaihtoehtokaavaan, joka tiivistäisi 

rakennettavaa aluetta tien varteen, jolloin metsää säästyisi enemmän? 

Miksi pitää ahtaa väkisin kaupunkiin tuhoamalla luontoa? Östersundomin suuntaan mahtuisi 

pelloille kaupunki kasvamaan. Nyt tuhotaan luontoarvot ihmisten edestä ja tehdään korkeaa, 

epäviihtyisää ja varjostavaa rakentamista 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten raidelinjat vaikuttaa bussireitteihin, joita on muutettu muutenkin, eikä pelkästään hyvään 

suuntaan? 

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/aineistot/aineistoja-02-20.pdf


 
 
 

Vastaus 

Bussireitit järjestetään siten, ettei tarpeetonta päällekkäistä tarjontaa olisi. Kuitenkin bussiliikenne 

on jatkossakin tärkeä osa joukkoliikennepalvelua 

 

Kysymys tai kommentti 

Koskahan Huopalahden asema saadaan normaalitilaan ja kulkureitit ennalleen? 

Vastaus 

Huopalahden asema kuuluu raidejokerin hankealueeseen. Ratikkaliikenne on tarkoitus aloittaa 

2023. 

Vanhan asemarakennuksen ympäristön puisto- ja katusuunnitelman mukaiset muutokset lähtevät 

rakentumaan nyt keväällä, mikäli tarkoititte reittiä Kylätieltä aseman itäiseen alikulkuun. 

 

Kysymys tai kommentti 

5:28 PM 

ehkä kaikki ei pidä ruuhkista. Viime vuonna n 3 000 suomalaista muutti pois helsingistä 

Vastaus 

Toisaalta ruuhkia aiheutuu merkittävässä määrin ulkokunnista suuntautuvan henkilöautoliikenteen 

seurauksena 

 

Kysymys tai kommentti 

Pitäjänmäki voimalinjat: kaadetaanko tätä varten myöskin metsää kuten toisella puolella tietä 

Riistavuoren metsässä 

Vastaus 

Ei. Nykyisellä voimalinjan vaara-alueella ei kasva/ei saa kasvaa metsää, joten sen kaapelointi 

maan sisään katurakenteeseen ei aiheuta puuston poistamistarvetta 

Säilyvillä viheralueilla voidaan maakaapeloinnin myötä poistuvien varoalueiden tähden myös lisätä 

puustoa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko koronan aiheuttama muuttoliike pois Helsingistä huomioitu suunnitelmissa? 

Vastaus 

Väestönkasvu 2010-luvulla kasvu on ollut keskimäärin 7 000 asukasta vuodessa. Koronan takia 

väestönkasvu hidastui, mutta kasvun oletetaan palautuvan lähelle tavanomaista vuodesta 2023 

alkaen. Ennusteen mukaan Helsingin väestö kasvaa nykyisestä 656 920 asukkaasta 700 000 



 
 
 

asukkaaseen vuonna 2028. Vuosina 2023–2036 Helsingin keskimääräiseksi vuosikasvuksi 

ennustetaan 6 500 asukasta. https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-vakiluku-

ylittaa700000-asukasta-vuonna-2028 

 

Kysymys tai kommentti 

Östersundomia ehdottaville suosittelen ottamaan kartan käteen ja miettimään miksi rakentaa 

mieluummin Vihdintien varteen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten voimalinjojen sähkömagneettiset kentät vaikuttavat niitten "päälle" rakennettujen talojen 

asukkaiden terveyteen? Millaisia kenttiä näihin muodostuu, miten niiltä suojataan asukkaita, 

etenkin alimmissa kerroksissa? Vai onko huoleni turha? 

Vastaus 

Maakaapeleiden päälle ei voi rakentaa taloja. Sähkömagneettinen kenttä on verraten heikko ja 

suuntautuu kapeana vuona suoraan ylös päin 

 

Kysymys tai kommentti 

5:31 PM 

Luulenpa, että ainoa syy miksi Stadi väkisin ahtaa lisää ihmisiä viihtyisiin Haagan kaltaisiin 

kaupunginosiin (joissa luontoakin jätetty viihtyisyyttä tuomaan) on se, että infra on valmiina ja 

halvempi siten rakentaa. Mutta Östersundomin pelloille voisi kaupunki hyvin laajentua kunhan 

sinne rakennetaan infra (se kuitenkin edessä!) 

 

Kysymys tai kommentti 

Bulevardikaupunki on hieno idea - tiiviimpi kaupunki on ympäristöystävällinen ja elävä. Muuten 

vaikea löytää tilaa yhtä läheltä keskustaa. Toki suunnitelman detaljit täytyy hoitaa kunnolla. Hyvältä 

näyttää! 

Vastaus 

Detaljit ovat tärkeitä! Seuraa bulevardikaupungin suunnitelmien kehittymistä ja tarkentumista 

tulevissa Uutta Länsi-Helsinkiä tilaisuuksissa ja esim. karttapalvelussa https://kartta.hel.fi 

 

Kysymys tai kommentti 

etätyön ansiosta kymmenet tuhannet suomalaiset muuttaa pois helsingin ruuhkista ja sotkusta 

 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-vakiluku-ylittaa700000-asukasta-vuonna-2028
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-vakiluku-ylittaa700000-asukasta-vuonna-2028
https://kartta.hel.fi/


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Onko kaupungilla olemassa ohjeistusta rakentamisen suunnittelemiseksi niin, että mahdollisimman 

paljon neliöitä saataisiin rakennettua mahdollisimman pienelle pinta-alalle? Entä onko olemassa 

suositussuhdelukua: viheraluepinta-ala per alueen läheisyydessä asuvien määrä? 

Vastaus 

Pyrimme tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen maankäyttöön. Matemaattisesti tehokkain malli 

ei välttämättä synnytä toiminnallisesti ja viihtyisyyden kannalta hyvää ympäristöä. 

Kortteleiden "vihertehokkuuteen" (kuinka paljon istutusta, puita, vettä läpäisevää pintaa jne.) 

voidaan vaikuttaa mm. asemakaavaan määrättävällä viherkerroinvaatimuksella. Viherkertoimeen 

voi tutustua mm. https://helsinginilmastoteot.fi/kaupungin-ilmastotyo/viherkerroin/ 

 

Kysymys tai kommentti 

Miksi Helsinkiä kritisoivat ja selvästi kehitystä vastustavat viitsivät edes seurata tätä? Jos asia ei 

kiinnosta niin voi palata autolla Jämsään. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kaapelissa johtimet ovat hyvin lähellä toisiaan, joten magneettikenttä kaapelin ulkopuolella on 

pieni. 

 

Kysymys tai kommentti 

Niin kuin pormestari Vartiainen sanoi - euro kertoo totuuden. Helsingin asuntojen hintojen selkeä 

nousu jatkuu eli muuttohaluja on ja väestö jatkaa kasvuaan. Kaupunki on vetovoimainen! Covid-19 

+ etätyöt ei isoa kuvaa muuta. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mitä lila alue Talin liikuntapuistossa pitää sisällään? 

Vastaus 

hei, kaavassa mahdollistetaan nykyisten hallien laajennuksia ja uuden liikuntarakennuksen 

Huopalahdentien varteen. Lisää tietoa kaavan sisällöstä tässä linkissä: 

https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-

plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1517 

 

Kysymys tai kommentti 

Käykää kaavoittajat ja tehorakentamiusen fanit tutustumassa miten "viihtyisää" on kävellä 

Jätkäsaaren tornitalojen betonikaduilla joilla asukkaat joutuvat pitämään verhoja päivälläkin kun 

https://helsinginilmastoteot.fi/kaupungin-ilmastotyo/viherkerroin/
https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1517
https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1517


 
 
 

naapurin nenä näkyy ikkunasta ja verratkaa 50-luvun viihtyisään arkkitehtuuriin, jossa jätetty 

mäntyjä ja puistikoita talojen väliin. Ottakaa oppia! 

 

Kysymys tai kommentti 

asumme helsingissä ja emme halua että kaupunki tuhotaan liika rakentamisella 

 

Kysymys tai kommentti 

Metsät vs. rakennettu ympäristö jakaa ihmisiä arvo- ja makukysymyksenä. Pitäisikö aluekohtaisesti 

aina selvittää asujaimiston jakautuminen mm. tämän kysymyksen suhteen? 

 

Kysymys tai kommentti 

Juuri julkaistujen tietojen mukaan Jätkäsaaressa asunnot ovat todella kalliita eli monet haluavat 

muuttaa sinne. Mutta eivät toki kaikki - tämä on vapaa maa - sinne ei ketään pakoteta 

muuttaamaan. 

 

Viesti moderaattorilta 

Haagan tulevan perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus-kokonaisuuteen liittyvä Kerro 

kantasi-kysely on avattu. Linkki kyselyyn on: https://kerrokantasi.hel.fi/haagapkthk 

 

Kysymys tai kommentti 

Haaga: mikä on tämän Haagan keskuksen osoite? 

Vastaus 

Vihdintien ja Eliel Saarisen tien risteyksessä, virallinen osoite tarkentuu myöhemmin 

 

Kysymys tai kommentti 

Yleinen kysymys asuntojen rakentamistarpeesta: Helsingin väkiluku ei ole kasvanut viime vuosina 

nopean kasvun projektion mukaisesti, ja esimerkiksi tämän vuoden tammi-helmikuussa kaupungin 

väkiluku on laskenut. Yleiskaava ja nämä siihen nojaavat äsken esitellyt asemakaavasuunnitelmat 

kuitenkin perustuvat nopean kasvun projektioon. Aiotaanko suunnitelmia tarkistaa jossain 

vaiheessa todellista tilannetta vaksi? 

 

https://kerrokantasi.hel.fi/haagapkthk


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Haagan ympyrä: siirretäänkö siis päihde- ja psykiatria palvelut rauhalliselle Haagan alueelle? Onko 

huomioitu miten tämä tulee vaikuttamaan alueen turvallisuuteen? 

Vastaus 

Kyseiset palvelut siirtyvät Laakson sairaalan alueelta uuteen keskukseen v 2027. Palautetta voi 

antaa lisää avoinna olevassa Kerro kantasi-kyselyssä https://kerrokantasi.hel.fi/haagapkthk 

 

Kysymys tai kommentti 

helsingillä on varaa rakentaa uusia taloja ja " kaupunki bulevardeja " kun KELA maksaa vuokratuet 

 

Kysymys tai kommentti 

Korvaako tämä Hopeatien seniorikeskus nykyisen P-Haagan juna-aseman takana olevan 

palvelutalon siis? Uudet rakennukset vanhojen tilalle? 

Vastaus 

Nykyinen Hopeatien palvelutalon toiminta säilyy. Uudisrakennus on suunniteltu sen viereen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mitä hyötyä tällä jättimäisellä terveyskeskuksella haetaan? Luulisi että palvelujen läheisyys on arvo 

sinänsä, ja se että eri palvelut saa teoriassa samasta paikasta ei auta, jos niitä ei saa samalla 

käynnillä. 

Vastaus 

Tavoitteena on, että asiakkaat voivat saada tarvitsemansa palvelukokonaisuutensa samasta 

palvelupisteestä, niin ne asiakkaat joilla on yksittäisiä palvelutarpeita kuin ne joilla on paljon 

palvelujen tarvetta 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten kulkeminen Konalasta ja Reimarlasta Hopeatielle? 

 

Kysymys tai kommentti 

Jätkäsaari on uusi asuinalue, mihin muuttavat tietävät, millaiselle alueelle ovat muuttamassa. Ja on 

hienoa, että se öytää omat asukkaansa. Taas vanhoihin lähiöihin on asukkaat muuttaneet niiden 

piirteiden perusteella, yhtenä isona asiana väljyys ja vihreys. On siis ymmärrettävää, että näiden 

alueiden asukkaat suhtautuvat kriittisesti alueensa tiivistämiseen niin, että vihreys häviää. 

 

https://kerrokantasi.hel.fi/haagapkthk


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Munkkivuori: Miksi Niemenmäen pohjoisosaan länsipuolen nykyisten maisemien avaruutta ei 

ainakaan kaavaluonnoksen perusteella arvioiden pyritä säilyttämään yhtään eli puistot/puistikot on 

typistetty ns. lakisääteisiltä vaikuttaviksi pensasrykelmiksi kiviseinien keskellä? 

Vastaus 

Vihdintien ja Huopalahdentien bulevradikaupungin kaavarungossa Niemenmäen pohjoisosaan on 

osoitettu uutta asuinrakentamista (kaavarunkoon voi tutustua karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi/ 

> Kaavoitus ja liikennesuunnittelu->Voimassa olevat-> Suunnitteluperiaatteet). Uusien rakennusten 

sijoittelu, korkeudet ja ulkonäkö ratkaistaan Niemenmäen pohjoisosan asemakaavassa, joka 

käynnistyy arviolta 2020-luvun puolivälissä. Uusi rakentaminen on tarkoituksen mukaista keskittää 

Huopalahdentien varteen uuden raitiotien läheisyyteen. Huopalahdentien ja Lapinmäentien 

kulmauksen puusto tullaan kuitenkin säilyttämään Munkkivuoren ostoskeskuksen edustalle 

muodostettavan katuaukion vastinparina. 

 

Kysymys tai kommentti 

Yleisesti: Rakentamisen tiivistäminen. Riittävät välit rakennusten välissä suojaa ihmisiä mm. 

tykistö-, pommitus- ja ohjustilanteissa. Erityisen hyvä olisi jos on riittävän tiheätä puustoakin 

välissä. K:Miten tämä on asia huomioitu rakentamisen tiivistelyinnossa? 

 

Kysymys tai kommentti 

"Miksi Helsinkiä kritisoivat ja selvästi kehitystä vastustavat viitsivät edes seurata tätä?" 

Vastaus 

Lähtökohtaisesti on erittäin tärkeä asia, että erilaiset näkemykset Helsingistä ja ympäristöstä 

tulevat näkyviin! 

 

Kysymys tai kommentti 

Leena-Maijalta hyvä pointti, voisiko bussilinjan 51 saada takaisin? Se oli paras poikittaislinja ja 

kaivattu. 

Vastaus 

HSL:ltä ei ole tietääkseni asiantuntijaa paikalta, joten linjastosuunnittelu koskevat palautteet 

kannattaa osoittaa heidän palautejärjestelmäänsä: https://www.hsl.fi/asiakaspalvelu/palaute 

 

Kysymys tai kommentti 

Hopeatie: ollaanko siis viheraluetta kaventamassa tämän uuden seniorikeskuksen tieltä, jos kerran 

vanha seniorikeskus ollaan myös säilyttämässä? Alueella on liito-oravadispersaali ja useita 

ydinalueita. 

https://kartta.hel.fi/
https://www.hsl.fi/asiakaspalvelu/palaute


 
 
 

Vastaus 

Hopeatien ympäristön liito-oravan ydinalueet ja liikkumisyhteydet on tiedossa ja huomioitu. 

Puistoalueita pienennetään vain vähäisesti. OAS-vaiheen jälkeen tarkentunut kaavamuutosalue 

näkyy karttapalvelun hankerajauksessa https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-

plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1532 

 

Kysymys tai kommentti 

" Miksi Helsinkiä kritisoivat ja selvästi kehitystä vastustavat viitsivät edes seurata tätä? " Oletko 

käynyt tutustumassa esim Itäkeskukseen . Tai peräti Puhos ? 

 

Kysymys tai kommentti 

Konala: Käsitelläänkö Konalan vanhan ostoskeskuksen purkusuunnitelma? ja As Oy Riihipellontie 

2,4 ja 6 purkavaa uudisrakentamista?? Onko teillä tiedossa Konalavuoren projekti 

Vastaus 

Hei, tässä tilaisuudessa ei käsitellä Konalan vanhaa ostaria. Alue on yksityisessä 

maanomistuksessa. Mahdollinen alueen kehittäminen otetaan pohdintaan, jos alueen omistava 

taloyhtiö tekee päätöksen asiasta ja lähestyy tämän päätöksen myötä asemakaavoitusta. 

 

Kysymys tai kommentti 

Eihän tämä uusi Hopeatien rakentaminen tuhoa yhtään neliöitä Keskuspuiston metsää?! 

Vastaus 

Hopeatie ei liity Keskuspuistoon, vaan sitä ympäröi Runar Schildtin puisto ja Aino Acktén puisto. 

Hopeatien alueen uudisrakentaminen mahdollistuu pääasiassa vanhojen rakennusten purkamisen 

kautta. Vain hyvin vähäisesti on tarvetta laajentaa kortteleita puiston kustannuksella. 

Suunnittelualueen rajat ovat tarkentuneet karttapalveluun 

https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-

plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1532 

Tarkemmin pääset tutustumaan asiaan kaavaehdotuksen tullessa nähtäville, arviolta kesällä -22. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 5:51 PM 

Munkkivuori: Alueella on 18.5. täydennysrakentamista koskeva tilaisuus (kävely). Teksteissä 

mainitaan myös taloyhtiöiden tonttien täydennysrakentaminen (tarkoittanee lisärakentamista?). 

Onko kaupungilla suunnitelmissa pakottaa taloyhtiöitä lisärakentamiseen? 

Vastaus 

https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1532
https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1532
https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1532
https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1532


 
 
 

Hei, yksityisomistuksessa olevilla tonteilla täydennysrakentaminen tapahtuu ainoastaan tontin 

omistajan hakemuksesta. Mahdolliselle lisärakentamiselle on kuitenkin hyvä luoda periaatteet, 

joiden mukaan edetään, jos ja kun hankkeita tulee vireille. Kaupungin omistamilla tonteilla 

kaupunki voi suunnitella täydennysrakentamista. 

 

Kysymys tai kommentti 

Miksi näitä tilaisuuksia mainostetaan vuorovaikutuskanavina, kun nämä ovat täysin yksipuolisia? 

Vastaus 

Olet oikeassa, että tämä tilaisuus ei ole sama asia kuin kasvotusten tapaaminen tai esimerkiksi 

kaavoittajan tai muun asiantuntijan kanssa keskustelu. Resurssimme vuorovaikutukseen ovat 

valitettavasti rajalliset. Tilaisuudet toimivat tässä formaatissa parhaiten tiedotukseen. 

Suunnittelijoihin voi olla yhteydessä myös suoraan, yhteystiedot mm. 

https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/kaupunkiympariston-asiakaspalvelu 

Annathan palautetta myös tilaisuudesta 3.4. mennessä, linkki palautelomakkeeseen löytyy täältä 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-

suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-lansihelsinkia 

 

Kysymys tai kommentti 

Voisiko rakentamisen Niemenmäen pohjoisosaan, Munkkivuoren ostoskeskusta vastapäätä, 

korvata rakentamalla pilvenpiirtäjä Niemenmäen keskellä olevalle parkkipaikalle? 

Vastaus 

Valitettavasti ei. Uusi rakentaminen on perusteltua sijoittaa Munkkivuoren ostoskeskuksen ja 

uuden pikaraitiotien pysäkin läheisyyteen. Niemenmäen länsireunan puustoinen kalliorinne tullaan 

säilyttämään rakentamattomana ja uusi rakentaminen sijoitetaan uudelleen linjattavan 

Huopalahdentien ja rinteen väliin. Huopalahdentien varren uusi rakentaminen parantaa 

Niemenmäen olemassa olevien rakennusten meluolosuhteita. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko Helsingissä yhtäkään paikkaa jossa ei olisi liito-oravia? Ollakseen niin perin uhanalaisia niitä 

tuntuu olevan kyllä kaikkialla. Tosin ei haittaa, sillä tutkimusten mukaan ne pärjäävät myös 

kaupungissa. 

Vastaus 

Hei, liito-oravat ovat levittäytyneet melko kattavasti koko Helsingin alueelle. Itä-Helsingissä liito-

oravia on toistaiseksi vielä vähän. Lahdenväylä oli pitkään itäisenä rajana liito-oravaesiintymille, 

mutta 2019 tehtiin ensimmäiset havainnot myös Lahdenväylän itäpuolella. Liito-oravan 

sopeutumista kaupunkiympäristöön kuvaavat hyvin Helsingin eteläisimmät havainnot Töölössä ja 

Lapinlahdessa. 

 

https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/kaupunkiympariston-asiakaspalvelu
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-lansihelsinkia
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-lansihelsinkia


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

tuleeko kaupunkibulevardista samanlainen kuin Itäkeskus ? 

 

Kysymys tai kommentti 

"Miksi Helsinkiä kritisoivat ja selvästi kehitystä vastustavat viitsivät edes seurata tätä?" - Onko 

"kehitys" siis vain rakentamista ja viheralueiden tuhoamista? 

 

Viesti moderaattorilta 

Täältä löytyvät Pitäjänmäen sähköaseman kaavamuutoksen tiedot kartta.hel.fi sivuilla. Mielipiteitä 

voi jättää 28.3.-25.4.! https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-

plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1617 

 

Kysymys tai kommentti 

Uuteen Seniorikeskukseen muuttaa Pakilakoti ja Kannelkoti. Rakennetaanko niiden paikoille 

jotakin? 

Vastaus 

Ensin pitää saada varmuus Hopeatien seniorikeskuksen toteutumisesta eli kaavamuutos voimaan. 

Pakilakodin ja Kannelkodin tonttien korvaavaa käyttöä suunnitellaan myöhemmin erillisinä 

kaavahankkeina. Arvioisin, että ainakin Kannelkodin tontille kannattaa kaavoittaa uusia 

asuinrakennuksia. 

 

Kysymys tai kommentti 

Komppaan Hopeatien suunnitelmissa Runar Schildtin puiston kaventamista: Ei ole varaa 

senttiäkään ottaa puiston puolelta. Puustoa on juuri sen verran, että on metsäinen tunnelma 

puistopolulla, mutta hyvin pienestä kiinni että se menetetään viheryhteytenä. 

Vastaus  

Hopeatien itäpuolinen puistokaistale on tosiaan tärkeä sekä liito-oravan liikkumisreittinä että 

asukkaiden metsäisenä virkistysreittinä. Puustoa on tutkittu ja todettu sama asia, puistoa ei tule 

kaventaa leventämällä nykyistä korttelia itään päin. Vain korttelin eteläisimmässä kärjessä 

nykyisen Hopeatie 20 rakennuksen eteläpuolella on tarkoitus laajentaa korttelin nurkkaa hieman, 

jotta seniorikeskusrakennus mahtuu tontille. Asiaan pääset perehtymään tarkemmin 

kaavaehdotuksen tullessa nähtäville arviolta tänä kesänä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Päiväkodeista: miksi tämä tendenssi keskittää jättiyksiköihin? Kuten Kumpulassa? Siksikö kenties, 

että henkilöstöpula on niissä mahdollista ratkaista suurentamalla ryhmäkokoja? 

https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1617
https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1617


 
 
 

Vastaus 

Hei, Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla määritellään se, millaisissa tiloissa heidän toimintaansa 

tulevaisuudessa toteutetaan. Kaupunkiympäristön toimiala rakennuttaa ja ylläpitää tiloja. Kysymys 

päiväkotien koosta kannattaakin suunnata Kasvatuksen ja opetuksen toimialalle: 

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/yhteystiedot-ja-palaute/ 

 

Viesti moderaattorilta 

Ajankohtaiset suunnitelmat netissä osoitteessa hel.fi/suunnitelmat 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 5:56 PM 

Mikä lienee kohtalo: LÄNSI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO Nuottapolku 11 

 

Kysymys tai kommentti 

Miksi kaupunki ei tee toimenpiteitä, joilla 10-30% tyhnäjä olevia asuntoja keskusta-alueella 

säännellä niin että niihin saadaan jopa 50 000 asukasta? Uusien rakennusten tekeminen ei ole 

ilmastotehokasta vrt. vanhojen käyttö. 

Vastaus 

Kaupungilla ei ole lainsäädännöllisiä mahdollisuuksia pakottaa yksityisomistuksessa olevien 

asuntojen asuttamiseen. Monelle nämä ovat kakkosasuntoja, joillekin ulkomailla tilapäisesti 

työskentelevälle Suomen-tukikohta, jota ei haluta vuokrata, jotta on paikka loman ajaksi taikka 

mahdollisuus palata ulkomaanpestin päätyttyä. Se, että jollain hetkellä jokin asunto on tyhjillään voi 

johtua myös siitä, että asukas on muuttanut pois ja asunto on myynnissä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Sote-yksikkö: Eikö noita mielenterveys-ja päihdepalveluja voisi sijoittaa noihin SPR:n tilojen 

paikalle tulevaisuudessa. Ne pitää eriyttää muista terveyspalveluista, jotta kaikilla on turvallista 

käyttää palveluita. Lisäksi luulisi, että kyseisiä palveluita käyttävät haluavat enemmän yksityisyyttä 

ja rauhallisemman alueen, kuin tuo keskeinen keskus. 

 

Kysymys tai kommentti 

Entä esimerkiksi yhteisöviljelyn tukeminen, luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimet (niityt, 

pörriäiset)? 

Vastaus 

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/yhteystiedot-ja-palaute/


 
 
 

Hei, Helsingin kaupunki kannustaa ja tukee kaupunkiviljelyä. Lisää tietoa nykyisistä viljelypalstoista 

löytyy täältä: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-vapaa-aika/mokit-ja-

viljelyspalstat/viljelyspalstat/ 

Luonnon monimuotoisuutta edistetään kaupungin toimintaohjelman mukaisesti: 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-

viheralueet/monimuotoisuus/monimuotoisuuden-turvaaminen/ 

 

Kysymys tai kommentti 

Munkkivuori: tarkoittaako maisemaselvitys suomeksi sitä, että Munkkivuoren korttelirakenteen 

sisäpuoliselle puistoalueelle aiotaan rakentaa? 

Vastaus 

Hei, maisemaselvitys laaditaan suunnitteluperiaatteiden lähtöaineistoksi. Tavoitteena on selvittää 

puistojen ja viheralueiden arvoja ja ominaispiirteitä, viher- ja ekologiset yhteydet sekä tunnistaa 

viheralueiden ja reitistön kehittämistarpeita. 

 

Kysymys tai kommentti 

Nyt voi jo todeta, että todella hyvin suunniteltu tilaisuus ja esitykset. ISO kiitos. Tallennetaanko 

tämän tilaisuuden esitys myös nettisivuille? 

Vastaus 

Kiitos! Tekstitetty tallenne tulee muutaman päivän sisällä kaupungin sivuille ja pysyy siellä 3kk 

ajan. Seuraa tätä linkkiä https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-

ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-lansihelsinkia 

 

Kysymys tai kommentti 

Hopeatien Senioritalon ja Ohjaajantien välillä on keskuspuistoa eli Runar Schildtin puistoa hyvin 

ohut alue: Eihän uudet rakennukset syö tätä aluetta yhtään? Keskuspuistoa ei saa tuhota 

Vastaus 

Hei, kopioin tähän yltä aiemman vastauksen: Puustoa on tutkittu ja todettu sama asia, puistoa ei 

tule kaventaa leventämällä nykyistä korttelia itään päin. Vain korttelin eteläisimmässä kärjessä 

nykyisen Hopeatie 20 rakennuksen eteläpuolella on tarkoitus laajentaa korttelin nurkkaa hieman, 

jotta seniorikeskusrakennus mahtuu tontille. Asiaan pääset perehtymään tarkemmin 

kaavaehdotuksen tullessa nähtäville arviolta tänä kesänä. 

Kyseinen puisto on tosiaan nimeltään Runar Schildtin puisto, eikä ole osa Keskuspuistoa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 6:00 PM 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-vapaa-aika/mokit-ja-viljelyspalstat/viljelyspalstat/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-vapaa-aika/mokit-ja-viljelyspalstat/viljelyspalstat/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/monimuotoisuus/monimuotoisuuden-turvaaminen/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/monimuotoisuus/monimuotoisuuden-turvaaminen/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-lansihelsinkia
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-lansihelsinkia


 
 
 

Talinrannan ja Munkkivuoren välissä on ikiaikainen ulkoiluväylä ja vihersormi - aiotaanko se 

katkaista? 

Vastaus  

Hei, Talinrannan ja Munkkivuoren välissä sijaitseva viheryhteys säilyy, mutta tulee kapenemaan, 

koska yleiskaavassa on osoitettu alueelle melko tehokastakin rakentamista. 

 

Kysymys tai kommentti 

Talinranta: Onko täydennysrakentamisessa otettu huomioon, miten sillä voidaan mahdollisimman 

tehokkaasti blokata Turunväylältä koko Talinranta-Munkkivuoren alueelle kantautuvaa jatkuvaa 

liikennemelua? Eli täydennetään aikoinaan tunnustetusti epäonnistunutta Turunväylän 

meluseinästöä. 

Vastaus 

Suunnitteluperiaatteisiin kuuluva alue ei ulotu Turunväylän varteen, eikä mahdollinen 

lisärakentaminen siten muuta ainakaan olennaisesti alueen melutilannetta. 

 

Kysymys tai kommentti 

Koska siirrytään takaisin live-asukastilaisuuksiin? Tämä digitaalinen malli ei oikein ole 

tarkoituksenmukainen; virkamiehet voivat esitellä (tai olla esittelemättä) mitä tahansa ilman julkisen 

ryöpytyksen pelkoa, joka oli se viimeinen kansanvallan tae. 

Vastaus 

Hei, kiitos kysymyksestä. Asialla on monta puolta. Verkkotilaisuuksista on saatu paljon kiittävää 

palautetta, koska niihin ovat voineet osallistua monet, jotka eivät ehdi tai vaikkapa vamman tai 

työvuorojen takia pääse fyysiseen tilaan tiettyyn aikaan. Osallistujamäärät verkkotilaisuuksissa ja 

erityisesti tallenteiden katsojamäärät ovat olleet huippuluokkaa!  

On varmasti kuitenkin fiksua järjestää myös läsnäolotilaisuuksia, erityisesti silloin, kun on 

mahdollisuus työpajakeskusteluille tai muille laadukkaan keskustelun mahdollistaville työtavoille. 

Keskustelumahdollisuuksia pyritään järjestämään monipuolisesti. Niihin vaikuttavat 

työaikaresurssit, jotka voisivat olla nykyistä paremmat. 

 

Kysymys tai kommentti 

Aiotaanko Talinrannan ja Munkkivuoren välinen luontoraitti tuhota? 

Vastaus 

Hei, Talinrannan ja Munkkivuoren väliselle alueelle on Helsingin yleiskaavassa 2016 osoitettu uutta 

rakentamista. Viheryhteys tulee rakentamisen myötä tulevaisuudessa kapenemaan, mutta 

säilymään. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Tarkoittako tehokas rakentaminen korkeita rakennuksia? 

Vastaus 

Tehokas rakentaminen ei automaattisesti tarkoita korkeaa rakentamista, vaan ensisijaisesti tiivistä 

kaupunki- ja korttelirakennetta. 

 

Kysymys tai kommentti 

Tuholtaanko Munkkivuoren puutarhakaupunki lisärakentamisella ja Talinrannan ohi kulkeva 

ulkoiluraitti? 

Vastaus 

Ulkoiluraitti tulee säilymään ja on merkitty myös yleiskaavassa tärkeänä ja säilytettävänä reittinä. 

Munkkivuoren ja Talinrannan nykyisten asuinkortteleiden mahdollista täydentämistä suunnitellaan 

yhdessä taloyhtiöiden kanssa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Käsitelläänkö tilaisuudessa ollenkaan Strömbergin puiston perusparannusta ja koirapuiston 

lisäämistä suunnitelmaan? 

Vastaus 

Esitystä asiasta ei ole tällä kertaa, mutta aiheeseen liittyviin kysymyksiin on vastattu täällä 

chatissä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Munkkivuori: Ehdotan hiekkapohjaisen Ulvilantien varren jalkapallokentän nimeämistä Jukka 

Virtasen kentäksi. Edesmennyt viihteen suurmies ja jalkapallon harrastaja Jukka Virtanen asui 

kulmilla noin 50 vuotta. 

Vastaus 

Hei, paikoille voi ehdottaa nimiä. Voisitte esimerkiksi alueen asukasyhdistyksessä tehdä tästä 

yhteisen ehdotuksen ja toimittaa sen kaupungin nimistön suunnittelijalle. Täällä lisätietoa nimistön 

suunnittelusta Helsingissä: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-

ymparisto/kaavoitus/kaavoituksen-tasot/nimistonsuunnittelu/ 

 

Kysymys tai kommentti  

Voisko Dekstran/Pihlajalinnan purkaa, se on niin ruma, tehoton ja umpinainen 

Vastaus 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavoituksen-tasot/nimistonsuunnittelu/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavoituksen-tasot/nimistonsuunnittelu/


 
 
 

Kehitämme mielellämme tontteja kauniimmiksi ja tehokkaammin rakennetuiksi yhdessä 

maanvuokralaisten kanssa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Talinranta & Munkkivuori viheryhteys: miksi ei säilytetä kokonaisuudessaan?? Tämä on todella 

käytetty reitti! Rakentakaa tiiviimmin, ei se varmaankaan haittaa niihin asuntoihin halajavia 

 

Kysymys tai kommentti 

Riistavuori: alueella on voimassaoleva puistoasemakaava. Miten se aiotaan purkaa ja millä 

nojalla? Kun puistoasemakaavat ennen vahvistettiin ministeriössä mutta nyt enää ei, missä se 

puretaan? 

Vastaus 

Asemakaavoja ei "pureta", asemakaavoja muutetaan. Tämä on normaalitoimintaa kaikissa 

Suomen kaupungeissa, myös Helsingissä. Kunnilla on Suomessa maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaisesti ns. kaavoitusmonopoli asemakaavoituksen suhteen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Älkää tehkö Munkkivuoreen juuri mitään ylimääräistä. Munkkivuori on tällaisenaan ihmiselle ihan 

paras paikka asua. Joka paikkaa ei tarvitse väkisin kehittää ja muuttaa muuttamisen ilosta. Tehkää 

kysymys Munkkivuoren asukkaille kuinka moni haluaa alueelle muutoksia. Veikkaan, että ei juuri 

kukaan... 

Vastaus 

Munkkivuoren nykyisten vehreiden asuinkortteleiden lisärakentaminen tulee olemaan vähäistä ja 

suunnitellaan yhdessä taloyhtiöiden kanssa. 

Munkkivuoren ja Talinrannan suunnitteluperiaatteiden laadinta käynnistyy asukaskyselyllä 4.4. 

Linkki kyselyyn lisätään huhtikuussa sivulle hel.fi/suunnitelmat 

 

Kysymys tai kommentti 

Osaatteko kertoa Munkinpuiston lampiketjun kunnostamisesta? Kuuluuko se tähän 

kokonaisuuteen? 

 

Kysymys tai kommentti 

Moi, Kiitos hyvästä tilaisuudesta. Munkkivuoren ala-aste on jo tällä hetkellä kovin täynnä ja osa 

oppilaista käy koulua väestötilassa ns. IBM-talossa Munkkiniemen puolella. Onko Munkkivuoren 

ala-astetta tarkoitus laajentaa, jotta jatkossa kaikki oppilaat sopisivat samaan rakennukseen? Kiitti. 

Vastaus 



 
 
 

Kun täydennysrakentamista tutkitaan, tutkitaan myös tarvetta laajentaa/rakentaa lisää päiväkoti- ja 

koulupaikkoja. Suunnitteluperiaatteet ovat vasta tekeillä, joten mahdollisesta lisärakentamisesta 

johtuva koulujen tai päiväkotien lisääntynyt tarve ja niiden sijoituspaikka selviää myöhemmin. 

 

Kysymys tai kommentti 

Riistavuori: miksi puhutaan Riistavuoren puistosta, kun kyseessä on vanha ja upea metsä? 

Halutaanko tällä hämmentää luulemaan että rakennetaan puistoon vaikka tosiasiassa hakataan 

vanhaa metsää ja tuhotaan hienoa kallioaluetta? 

Vastaus 

Alueen virallinen nimi on Riistavuorenpuisto. Viralliset nimet annetaan yleisesti asemakaavoissa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Ei ole kestävän argumentti käyttää ilmastoargumenttia: keppihevosena. uuden rakentaminen ei 

tässä tapauksessa ole ilmastoteko, eikä etenkään luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta 

järkevää. 

Vastaus 

Hei, kiitos kommentista. Kaikella rakentamisella on ehdottomasti aina hiilijalanjälkensä, päästönsä 

ja vaikutuksensa, se on totta. Pyrimme  suunnittelemaan alueita ja kaupunkirakennetta kestävästi, 

ilmastonmuutosta ehkäisten ja sen vaikutuksiin sopeutuen kaupungin strategioita noudattaen 

(Hiilineutraali Helsinki 2030 ja kaupunginstrategia, Luonnon monimuotoisuuteen liittyvä LUMO-

ohjelma). Täytyy tehdä töitä, että mm. Rakentamiseen, infaan ja energiaan ja luonnon 

monimuotoisuuden säilyttämiseen/parantamiseen liittyvät ratkaisut tulevat myös kehittymään 

tulevina vuosina. Ilmastonmuutoksen kanssa joudumme tekemään paljon myös uudella tavalla! 

 

Kysymys tai kommentti 

Munkkivuori: Jos Talinrantaan lisärakennetaan niin se tarkoittaa lisää henkilöitä kävelemässä läpi 

Munkinpuiston kävelyväylien ostoskeskukseen, kouluille ja päiväkotiin sekä Joten ei ole järkevää 

kaventaa nykyisiä kävelyteitä Munkkivuoren keskustan puistossa vaan päinvastoin. 

Vastaus 

Yleiskaavassa täydennysrakentamisen painopisteet ovat Huopalahdentien varrelle sekä 

Munkkivuoren ja Talinrannan asuinalueiden väliselle alueelle. Suunnitteluperiaatteiden laatiminen 

on vasta käynnistymässä, mutta Talinrannan ja Munkkivuoren välialueelle tullaan tutkimaan 

täydennysrakentamista. Tärkeä etelä-pohjoissuuntainen viheryhteys on merkitty yleiskaavaan 

tärkeänä säilytettävänä reittinä ja tulee säilymään, mutta kapeampana. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kuinka kaupunki ottaa huomioon koirien lisääntymisen Pitäjänmäen ja Strömbergin alueella? 

Lisätäänkö koirapuistoja? Tali ei ole Pitäjänmäen lähialuetta. 



 
 
 

Vastaus 

Helsingissä koirapalveluita kehitetään Koirapalvelulinjauksen mukaisesti. Koirapalvelulinjauksen 

mukaan välimatka aitaukselta lähimpiin asuinrakennuksiin tulee olla vähintään 50, mieluiten 100 

metriä mm. haukuntamelun vuoksi. Tiiviistä kaupunkirakenteesta koira-aitauksille sopivia paikkoja 

on haastavaa löytää. Esimerkiksi Strömberginpuiston aitaus joudutaan poistamaan sen sijaitessa 

liian lähellä asuinrakennuksia. Koirapalvelulinjauksen mukaan tavoitteena on ylläpitää koira-

aitausten verkostoa, jossa kävelymatka asunnoilta lähimpään aitaukseen on enintään kolme 

kilometriä. Talin liikuntapuiston uuden aitauksen on katsottu verkostollisesti pystyvän korvaamaan 

Pitäjänmäellä sijaitsevan Strömberginpuiston aitauksen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Vastakkainasettelu kehittyvä kaupunki vs. maalaiset jämsään :): Voisiko Helsinki keksiä globaalisti 

vetovoimaisen Helsinki-mallin, jossa luonnon säilyttäminen ehdottomana periaatteena on aivan 

uusilla, kekseliäillä tavoilla kyetty yhdistämään rakennetun ympäristön uudistamisen tarpeisiin? 

Vastaus 

Tällaiset ratkaisut olisivat erittäin hienoja! Ajatuksen vieminen käytäntöön vaatii työtä monella eri 

tasolla, päätöksenteossa, suunnittelussa ja rakentamisessa. Hyvänä - vaikkakin vain yhtenä 

pienenä, eläimistön ratkaisuna - esimerkkinä Helsingin hyönteishotellit, joita voi jo nyt rakentaa 

tonteille (linkki alla). Myös lintujen pesimistä voidaan huomioida rakennuksissa. 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/helsingin-porriaisille-luotiin-oma-hotellimallisto 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko vastaavaa tapahtumaa tulossa liittyen itä-helsingin alueen kehitykseen? 

Vastaus  

11.5. Lisätietoa linkin takana kaupungin sivuilla https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-

ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-itahelsinkia 

 

Kysymys tai kommentti 

Yleinen kommentti: lopettakaa ilmastoviisaus-termin käyttäminen. Sen läpi nähdään, ja tämän 

termin käyttäminen vain kääntää asukkaat yhteistyöhaluttomiksi. Kyse on sumutuksesta, sillä 

ilmastoviisauden nimissä tehdään ratkaisuita, joiden hiilitase on lyhyellä ja keskipitkällä tähtäimellä 

negatiivinen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten Munkkivuoren täydennysrakentamisessa tullaan ottamaan huomioon nykyisten asukkaiden 

viihtyvyys ja esimerkiksi näköalojen muuttuminen? Muun muassa asuntoon tulevan valon määrä 

voi muuttua radikaalisti täydennysrakentamisen myötä, mikäli oman asuintalon eteen rakennetaan 

korkeampi rakennus. Rakentamisen myötä myös viheralueiden pinta-ala vähenee, mikä vaikuttaa 

viihtyisyyteen. 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/helsingin-porriaisille-luotiin-oma-hotellimallisto
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-itahelsinkia
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-itahelsinkia


 
 
 

Vastaus 

Täydennysrakentamisen painopisteet sijoittuvat Huopalahdentien varrelle sekä Munkkivuoren ja 

Talinrannan asuinalueiden väliselle alueelle. Tärkeä etelä-pohjoissuuntainen viherreitti säilyy. 

Olemassa olevien asuinkortteleiden mahdollinen täydentäminen tulee olemaan vähäistä ja 

suunnitellaan yhdessä taloyhtiöiden kanssa. Taloyhtiöt voivat ottaa yhteyttä suunnittelijoihin. 

 

Kysymys tai kommentti 

Ihan vaan kanta: ei uimahallia metsän kustannuksella, kiitos. Pärjätty tähän asti hienosti ilmankin. 

 

Kysymys tai kommentti 

Läntinen bulevardikaupunki: ko.esityksessä näkyi pikaraitiotie menevän Pohjois-Haagan asemalle, 

mutta ei sen pidemmälle? Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelma esityksessä pikaraitiotie on 

piirretty jatkumaan kauppakeskus Kaaren eteen. Onhan pikaraitiotien loppuväli, eli Pohjois-Haagan 

ja Kannelmäen välinen alue myös suunnitteilla, raitiotie toteutumassa raitiotiesuunnitelman 

mukaisesti loppuun asti/kaavamuutoksia/täydennysrakentamista jne? 

Vastaus 

Raitiotiehankkeen osalta edetään suunnitelman mukaisesti, eli jatkuu Kannelmäkeen Kaarelle 

saakka. 

 

Kysymys tai kommentti 

"Hei, kiitos kysymyksestä. Asialla on monta puolta. Verkkotilaisuuksista on saatu paljon kiittävää 

palautetta, koska niihin ovat voineet osallistua monet, jotka eivät ehdi tai vaikkapa vamman tai 

työvuoorojen takia vuoksi pääse fyysiseen tilaan tiettyyn aikaan. Osallistujamäärät 

verkkotilaisuuksissa ja erityisesti tallenteiden katsojamäärät ovat olleet huippuluokka! On varmasti 

kuitenkin fiksua järjestää myös läsnäolotilaisuuksia, erityisesti kun on mahdollisuus 

työpajakeskusteluille tai muille laadukkaan keskustelun mahdollistaville työtavoille. -> ns. 

hydriditilaisuudet voisivat myös palvella tarkoitusta - eli sekä live- että verkko-

osallistumismahdollisuus 

Vastaus 

Totta. Niitä emme ole vielä kokeilleet, mutta selvitetään miten hybridi sujuisi ja millaisia resursseja 

se vaatii muun muassa fasilitointiin. 

 

Kysymys tai kommentti 

Hienoa, että Turunväylän alkupäätä on tarkoitus uudistaa lähivuosina. Tällä hetkellä Espooseen 

päin ajettaessa nopeusrajoitus on 80 km/h ja varsin pian nopeusrajoitus on jo 100 km/h. 

Toivottavasti jatkossa nopeusrajoituksia pudotetaan selvästi. Tällä olisi iso vaikutus liikenteen 

aiheuttamaan meluun. 

Vastaus 



 
 
 

Mahdollisuutta madaltaa Turunväylän alkupään nopeusrajoituksia tullaan selvittämään osana 

Turunväylän uuden liittymän tarkempaa suunnittelua, jota tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen ja 

Väyläviraston kanssa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Oulunkylään on suunnitteilla k.assisen tyylisiä rakennuksia, jotka ovat herättäneet kaupunkilaisissa 

ihastusta. Toivon mukan esteettisyys otetaan huomioon Munkkivuoren rakentamista 

suunniteltaessa, koska alueen arvotus perustuu viheralueiden kunnioittamiseen ja alueelle 

tyypillisen 50-luvun tyylin säilyttävään ja arvostavaan, väljään ja luonnonläheiseen 

rakennuskulttuuriin. 

Vastaus käyttäjältä 

Tavoitteena on ottaa huomioon rakennetun ympäristön nykyiset arvot ja ominaispiirteet sekä 

alueen maisema-, luonto- ja virkistysarvot. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kuinka kauan Vihdintien ja Huopalahdentien pikaraitiotien rakentaminen kestää ja tuleeko 

haittaamaan suuressa määrin ajoneuvoliikennettä. Ovat hyvin merkittäviä sisääntuloväyliä. 

Toivottavasti niistä tulee liikennevalosuunnittelulla paremmin toimivia kuin esim. vantyyppisellä 

Teollisuuskadulla, jonka vetokyky on heikohko. Keskinopeudet tippuvat, mikä lienee tavoitekin. 

Vastaus 

Pikaraitiotien rakentaminen näin pitkällä linjalla tulee väistämättä kestämään useamman vuoden. 

Töiden vaiheistuksessa ja väliaikaisjärjestelyjen suunnittelussa huomioidaan liikenteen 

töidenaikaisen sujuvuuden tarve. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko vaa tapahtumaa tulossa liittyen itä-helsingin alueen kehitykseen? 

Vastaus 

Kyllä vaan, 11.5. Tilaisuuden ohjelma tulee löytymään osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet 

 

Viesti moderaattorilta 

Anna palautetta illasta: https://forms.office.com/r/n1adk6ayqy 

 

Kysymys tai kommentti 

Kuka ja mikä taho päättää alueen uimahallista eli sen puuttumisesta - tyyliin "valitettavasti?" 

 

https://forms.office.com/r/n1adk6ayqy


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Kello 6:14 PM 

Täydennysakentamisessa väljille tai tyhjille tonteille soisi jäljiteltävän ympäristön tyyliä, siis talot 

edustaisivat alueen rakentamisajan arkkitehtuuria. Alueella onnistuneita esimerkkejä tällaisesta 

Isonnevantie 14:n ja Luuvaniementie 4:n uudisrakennukset. 

 

Kysymys tai kommentti 

Riistavuori: suunnitelmassa rakentamatta jäävä alue on lähes pelkkää kalliota. Riittääkö se metsän 

nykyisille asukkaille? Saammeko hyvästellä kanahaukan, liito-oravat jne 

Vastaus 

Hei! Riistavuorenpuistossa tulee säilymään sekä puustoa ja kallioita yhtenäisenä 

puisto/viheralueena. Suunnitelmissa huomioidaan myös ekologisia yhteyksiä. Nyt ei ole ollut 

nähtävillä mitään ajankohtaista uutta suunnittelumateriaalia Riistavuorenpuistoon liittyen (alueen 

virallinen nimi, siksi käytämme sitä). Kaavarungon kuva, jossa näkyy koko Huopalahdentie-

Vihdintie-bulevardikaupunki, on vuodelta 2019. Länsi-Haagan kaavamuutoksen 

(Riistavuorenpuiston alue) suunnitelmia tullaan esittelemään kun ne valmistuvat 2022-2023 

vaihteessa (nähtävilläolo 2023 puolella). Kannattaa palata katsomaan suunnitelmia, kun ne tulevat 

nähtäville. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko Munkkivuoreen tulossa kuntoportaita? 

Vastaus 

Helsinkiin on laadittu Kuntoporrasohjelma. Munkkivuorta lähimmät kuntoportaat on 

suunniteltuTalinhuipun täyttömäelle. Talinhuipun kuntoportaat on tavoitteena toteuttaa 

kuntoporrasohjelman toisessa vaiheessa arviolta 2026-2030. Kuntoporrasohjelmaan voi tutustua 

tarkemmin täällä: https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-23-

19.pdf 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten Munkkivuori Talinranta lisärakentamisen yhteydessä huomioitu lisääntyvän autokannan 

pysäköintitarve ? 

Vastaus 

Tontille tulee rakentaa lisärakentamisen myötä asukkaille uusia autopaikkoja Helsingin 

pysäköintinormin mukaisesti. 

 

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-23-19.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-23-19.pdf


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Onko arvioitu mainittujen uimahallien todellinen käyttökelpoisuus Länsi-Helsingin asukkaiden 

kannalta? Syk, Orton, Töölö ja Leppävaara. Veikkaan, ettei ole. 

 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartanon keskiosan suunnittelukilpailuun on tullut jo yli 700 kommenttia joissa tulee hyvin 

selkeästi esiin että rakentamista Kartanonmetsään ei haluta. Otetaanko asukkaiden mielipiteet 

huomioon asiassa? https://kerrokantasi.hel.fi/malminkartanon-

keskiosa?fbclid=IwAR1JBjL7sU_XiuQ3Jm4llopjsIS7t6odFDF3ibgbRh301GzVEo7kjqmmCiI 

Vastaus 

Asukkaiden mielipiteet viedään tuomaristolle tiedoksi ja kaikki otetaan talteen osaksi 

vuorovaikutusta. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mitä tulee vanhan Shellin tiloihin Haagan ympyrän kupeeseen? 

Vastaus 

Itse rakennus on suojeltu, siihen soveltuvia tulevaisuuden käyttötarkoituksia tutkitaan 

 

Kysymys tai kommentti 

Hei! Pääsin paikalle vasta nyt. Otettiinko läntisen bulevardikaupungin esityksessä kantaa 

suunnitelmista selvästi puuttuvaan haagan kultareunan ratikkapysäkkiin? 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko ratikka tulossa Konalaan saakka joskus? 

Vastaus 

Vihdintielle Kaupintiestä pohjoiseen ei toistaiseksi ole raitiotiehanketta. HSL aloittaa liikennöinnin 

runkolinjabussilla lähivuosina (tav. 2023). Raitiotiehen kuitenkin varaudutaan jos sellaiselle 

tulevaisuudessa ilmenee tarvetta. 

 

Kysymys tai kommentti 

Miksi Talinranta-Munkkivuori -välin täydennysrakentaminen käsitellään erillään Turunväylän 

reunojen rakentamisesta? Rakentaminen erityisesti väylän varteen vihervarikon alueelle suojaisi 

kaupunginosia liikenteen haitallisilta vaikutuksilta ja vähentäisi täydennysrakentamistarvetta 

Talinranta-Munkkivuoressa. 

https://kerrokantasi.hel.fi/malminkartanon-keskiosa?fbclid=IwAR1JBjL7sU_XiuQ3Jm4llopjsIS7t6odFDF3ibgbRh301GzVEo7kjqmmCiI
https://kerrokantasi.hel.fi/malminkartanon-keskiosa?fbclid=IwAR1JBjL7sU_XiuQ3Jm4llopjsIS7t6odFDF3ibgbRh301GzVEo7kjqmmCiI


 
 
 

Vastaus 

Turunväylän uudelleen muotoiltavan liittymän etelä- ja pohjoispuoleisia reuna-alueita tullaan 

suunnittelemaan Huopalahdentien varren asemakaavahankkeissa. Liittymäalueen rajat 

täsmentyvät tarkemman tiesuunnittelun myötä. Turunväylän pohjoispuoleinen alue on mukana 

Munkkivuoren ja Talinrannan suunnitteluperiaatteiden aluerajauksessa nykyisen tiealueen 

pohjoispuoleiselta osin. Munkkivuoren-ja Talinrannan suunnitteluperiaatteet tulevat toimimaan 

tärkeänä lähtökohtana asemakaavoitukselle. Olemassa olevien asuintonttien mahdollinen 

täydentäminen suunnitellaan yhdessä taloyhtiöiden kanssa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Munkkivuori: palloiluhalleja on Munkkivuoressa ja lähistöllä riittämiin, uimahalli nykysien keilahallin 

parkkipaikalle laajentaisi alueenn liikuntamahdollisuuksia! 

Vastaus 

Helsingin kaupungilla ei tällä hetkellä ole suunnitelmia rakentaa uutta uimahallia Munkkivuoren 

alueelle. Vihdintien bulevardikaupungin asemakaavoitus etenee lähivuosina ja alueelle olisi 

mahdollista osoittaa tontti uimahallille, jos hankkeelle löytyy yksityinen toimija ja toteuttajataho. 

 

Kysymys tai kommentti 

Tässä kun ihailee Niemenmäestä kodin ikkunasta parhaillaan auringonlaskua puiden taakse niin 

jatkossa sitten katsellaan Niemenmäen ja Huopalahden tien väliin rakennettuja uusia taloja :-( 

 

Kysymys tai kommentti 

Saanko tänne chattiin sen linkin, josta saa tilattua sen "tulevaisuus" -uutiskirjeen, josta voi seurata 

kauungin rakentamista? 

Vastaus 

Suunnitelmavahdin voit tilata osoitteesta hel.fi/suunnitelmavahti 

 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartano: miksi ei arkkitehtikilpailussa ollut mukana nollavaihtoehtoa? Miksi Kartanonmetsää 

kutsutaan "Malminkartanon keskiosaksi"? Halutaanko peittää se tosiasia, että kyseessä on metsä? 

Malminkartanon suunnitteluperiaatteissa oltiin taktisista syistä nähty SWOT-analyysissä metsä 

heikkoutena sen sanotun "jakavan" vaikutuksen takia, vaikka todellisuudessa on vahvuus, alueen 

Keskuspuistona. 

Vastaus 

Kilpailun tarkoituksena on tutkia samaa rakentamisen määrää ja miten tuo määrä olisi hyvä 

alueelle suunnitella. Näin ehdotukset ovat keskenään verrannollisia. Tutkittu rakentamisen määrä 



 
 
 

ei tarkoita sitä, että tuo määrä olisi vielä kaavoitettava määrä. Se määritellään siinä vaiheessa, kun 

kaavahanke mahdollisesti käynnistyy.  

Aluetta kutsutaan kilpailussa keskiosaksi, koska siihen liittyy myös katu-, aukio- ja muita alueita. 

Alueen liittyminen keskeisiin aukioihin on olennainen osa kilpailun tehtävää. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 6:21 PM 

Strömberg: Tätä infoa on odotettu viime infosta asti, jotta saataisiin lisätietoa Strömbergin 

koirapuiston kohtalosta. Koirapuisto on todella tärkeä alueelle. Voidaanko koirapuisto siirtää 

toiseen kohtaan Strömbergin puistoa, jos sitä ei pystytä pitämään nykyisessä kohdassa puistoa? 

Vastaus 

Helsingissä koirapalveluita kehitetään Koirapalvelulinjauksen mukaisesti. Koirapalvelulinjauksen 

mukaan välimatka aitaukselta lähimpiin asuinrakennuksiin tulee olla vähintään 50, mieluiten 100 

metriä mm. haukuntamelun vuoksi. Tiiviistä kaupunkirakenteesta koira-aitauksille sopivia paikkoja 

on haastavaa löytää. Esimerkiksi Strömberginpuiston aitaus joudutaan poistamaan, koska se 

sijaitsee liian lähellä asuinrakennuksia. Koirapalvelulinjauksen mukaan tavoitteena on ylläpitää 

koira-aitausten verkostoa, jossa kävelymatka asunnoilta lähimpään aitaukseen on enintään kolme 

kilometriä. Talin liikuntapuiston uuden aitauksen on katsottu verkostollisesti pystyvän korvaamaan 

Pitäjänmäellä sijaitsevan Strömberginpuiston aitauksen. 

Valitettavasti Strömbergin puistossa ei ole koira-aitaukselle sopivaa kohtaa, joka olisi myös 

palvelulinjauksen mukainen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Konalan uudisrakentaminen ja palvelut. Valmistuuko uusi päiväkoti samaan aikaan uusien 

asuntojen kanssa? Entä miten koulupaikkojen riittävyys taataan Konalan alueella, kun jo nyt on 

käytössä paviljonkirakennus lisänä? Miten kauan paviljonkirakennukset tulevat olemaan käytössä? 

Muuten uusi rakennettava alue virkistää alueen ilmettä todennäköisesti kivasti. Toivottavasti pk-

yritysten toimintamahdollisuuksia alueella edelleen tuetaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kannelmäki: aiotaanko asuinrakentamista levittää Vanhaistenpuistoon? 

Vastaus 

Sellaisia suunnitelmia ei ole. 

 

Kysymys tai kommentti 

Hei! Myöhästyin aika paljon. Tuleeko Ulvilantielle muutoksia ja millä aikataululla? Hyvää illan 

jatkoa. 



 
 
 

Vastaus 

Suunnitteluperiaatteiden laatiminen on vasta käynnistymässä. Täydennysrakentamisen 

painopisteet sijoittuvat Huopalahdentien varrelle sekä Munkkivuoren ja Talinrannan asuinalueiden 

väliselle alueelle. Olemassa olevia asuinkortteleita täydennetään vaan vähäisesti ja yhteistyössä 

taloyhtiöiden kanssa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Ihan vaan kanta: Uimahalli pallokentaän paikalle tai parkkipaikn päälle. Huonosti on pärjätty 60 

vuotta ilman. 

 

Kysymys tai kommentti 

Turunväylä-Huopalahdentie: tullaanko Korppaantunnelin rakentamista Turunväylän ja 

Hakamäentien välille selvittämään? Olisi mielenkiintoista nähdä miten sen vaikutuksetja hyöty-

kustannussuhde suhtautuisivat esim. "välttämättömään" Sörnäistentunneliin. 

Vastaus 

Selvitys on tehty. Selvityksen ajankohtaisin tarve on ollut selvittää tunnelin vaatimia tilavarauksia 

Turunväylän päässä. Tieto on tarpeen Huopalahdentien asemakaavan tilavarausta varten. Tunneli 

ei ole toteutusohjelmissa. Mikäli tunnelin toteuttaminen tulee ajankohtaiseksi, se suunnitellaan 

tarkemmin ja laaditaan kustannusarvio. 

 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartano , Voiko kaupunki tehdä Kartanonmetsän omistavan Spondan kanssa vaihdon eli 

tarjota maata muualta Spondalle ja jättää rakentamatta Kartanonmetsään ? 

Vastaus 

Helsingin voimassa olevassa yleiskaavassa Kartanonmetsän alueelle on esitetty uutta 

rakentamista sen lisäksi, että osa viheralueesta säilyy. Poliittisesti hyväksytty yleiskaava ohjaa 

velvoittavana kaupungin maankäytön suunnittelua, ja sitä tutkitaan Kartanonmetsän alueella 

riippumatta siitä, kuka on alueen maanomistaja. Yleiskaavan ratkaisuja tarkennetaan 

asemakaavoitusvaiheessa, jolloin tutkitaan miten uudisrakentaminen ja olemassa olevat luonto- ja 

virkistysarvot saadaan ratkaistua tasapainoisesti. Vasta asemakaavoissa vahvistetaan 

rakentamisen tarkka sijainti ja määrä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Tuohon Munkkivuori Talinranta pysäköintikysymykseni vastaukseen. Alueen tonteille ei mahdu 

useita pysäköintipaikkoja. Osa pysäköi kadulle (katupysäköintimaksu) väistämättä. 

Katupysäköintipaikat on jo nyt kortilla. Eikö esim maanalaisia pysäköintipaikkoja voisi kehittää 

(maksullinen) ja tuoda helpotusta talviajan pysäköintiin ? 

Vastaus 



 
 
 

Pysäköintiratkaisuja tullaan tutkimaan alueen suunnittelussa. Lähtökohtana olevassa 

kaupunkirakenteessa on pysäköinnin järjestäminen tontilla, koska kadunvarsipysäköintipaikkoja ei 

ole loputtomasti. Keskitetty pysäköintiratkaisu vaatisi jonkun yksityisen toimijan, joka olisi sellaisen 

halukas toteuttamaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartano: alueen luontoarvokohteista jäi mainitsematta Kartanonmetsä. 

Suunnitteluperiaatedokumenteissa mainitaan, että alueen luontoarvoja ei tunneta, mutta kyllä 

tunnetaan. Siellä on mm. pähkinäpensaslehto (jotka tulee rauhoittaa), lahokaviosammalta ja 

luontoarvoja indikoivaa kantohohtosammalta. Mm. Luonto-Liitto ja yksittäiset kartoittajat ovat 

tutkineet aluetta. Liito-oravillekin se hyvinkin soveltuisi, ja aivan vieressä on lähin Vuorenjuuren 

ydinalue, jonka dispersaaliksi Kartanonmetsä vähintäänkin soveltuu. Se myös yhdistää Mätäjoen ja 

Uusmäen suunnan viheralueet. 

Vastaus 

Hei, kaavoituksen käynnistyessä alueen luontoarvot tullaan kartoittamaan kattavasti. Olemme 

tunnistaneet että aluetta ei ole kartoitettu yhtä kattavasti, kuin kaupungin omistuksessa olevia 

viheralueita. 

 

Kysymys tai kommentti 

Hei! Onko tässä hankkeessa mukana munkkivuoren ostarin peruskorjaus? Jos on, niin milloin 

alkaa? 

Vastaus käyttäjältä 

Munkkivuoren ostarin erillinen asemakaavamuutos on käynnissä ja tavoitteena on viedä 

kaavamuutos kaupunkiympäristölautakuntaan tämän vuoden loppupuolella. Rakentaminen on 

alustavasti suunniteltu alkavan vuoden 2023 aikana. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mätäjokilaakson kaupunkipuisto - toivottavasti luonnonmukaista puolta Mätäojasta ei lähdetä liikaa 

"kehittämään". Se puoli on hyvä juuri luonnonmukaisena. 

Vastaus 

Mätäjokilaakso on tarkoitus säilyttää viher- ja virkistysalueena, ja sitä kehitetään nykytilanteen 

pohjalta alueen selvitetyt luontoarvot huomioiden. 

 

Viesti moderaattorilta 

OmaStadi-hankkeiden toteutusta voi seurata tältä seurantasivustolta: 

https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/186 

 

https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/186


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Kartanonmetsä: sen rakentaminen on siinä mielessä hölmöläisten matonkudontaa, että 

senkaltaisen vanhan metsän - joka on koko Luoteis-Helsingin arvokkain metsä - kompensointi ei 

ole mahdollista. Helpoimmalla kaupunki selviää, kun sen ei tarvitse yrittää 

ennallistaa/kompensoida menetettyjä luontoarvoja. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kannelmäki: Leikkipaikka Hämeenlinnaväylä. Voisiko tälle leikkipaikalle tehdä kasvojen 

kohotuksen. Leikkipaikka on lähialueen lapsille tärkeä, mutta ankeudestaan johtuen se ei ole kovin 

kutsuva. Lähielueella asuville lapsille tarvitsisi ehdottomasti kiinnostavamman ja monipuolisemman 

leikkipaikan kun tilaa sellainen olisi toteuttaa! 

Vastaus 

Hei, leikkipaikka Hämeenlinnanväylä (Hakuninmaa) on sijaintiinsa nähden hyvin varusteltu. 

Leikkipaikka on niin sanottu lähileikkipaikka, joiden tavoitteena on ensisijaisesti palvella lähialueen 

pieniä lapsia, joiden on haastavampaa kulkea kauemmas kattavammin varustelluille leikkipaikoille 

tai leikkipuistoihin. /Oula Rahkonen, maisema-arkkitehti 

Puistossa ei ole havaittu prioriteetiltaan korkeita kunnostustarpeita. 

 

Kysymys tai kommentti 

OmaStadin äänestyksessä harvoin on laitakaupungin alueilla menestymismahdollisuuksia. 

Kehitetäänkö näiltä alueilta saatuja ideoita muuten kaupungin budjetin kautta (esim. Konala, 

Pitäjänmäki, Malminkartano) 

Vastaus 

Hei. En osaa tällä hetkellä vastata? Pistätkö sähköpostia niin palaan sinulle asian tiimoilta? 

johannes.jauhiainen@hel.fi 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko koulureittien toteutus synkronoitu tulevan nopeusrajoitusuudistuksen kanssa? 

Vastaus 

Nopeusrajoitusten laaja tarkistus on tehty vuonna 2019. Joitain yksittäisiä muutoksia 

nopeusrajoituksiin saattaa tulla tulevaisuudessa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Tässä menivät Munkkivuoren ja Konalan kartat sekaisin! 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Munkkivuori: 24h pysäköintipaikkoja ei ole nykyistenkään asukkaiden vieraille, jotka viipyvät yön 

yli. Esimerkiksi isovanhemmat ja muut sukulaiset, jotka tulevat maalta omalla autolla kylään. Miten 

alueelle voidaan saada lisää vierailijapaikkoja, taloyhtiöiden tonteilla ei ole tilaa vieraspaikoille. 

Vastaus 

Munkkivuoressa vieraat voivat pysäköidä arkisin klo 8-20 pysäköintikiekolla 4 tunnin ajan. Iltaisin ja 

viikonloppuisin pysäköinti on vapaata. Pidempi aikarajoitus mahdollistaa liityntäpysäköinnin 

keskustaan, mihin kadunvarsipaikkoja ei ole tarkoitettu.  

Helsingissä kaduilla tapahtuvaan vieraspysäköintiin käytetään yleisesti 4 h aikarajoitusta arkisin klo 

6-24. Kaupungin uusilla asuinalueilla, kuten Arabianrannassa, Herttoniemenrannassa ja Pikku-

Huopalahdessa käytetään 2 tunnin aikarajoitusta arkisin klo 8-20. 

 

Kysymys tai kommentti 

Munkkivuori: Onko täydennysrakentamista tarkoitus tehdä Ulvilantien varteen nykyisen Neste-

huoltoaseman ja puutarhamyymälän kohdalle? 

Vastaus 

Suunnittelu on vasta käynnistymässä, mutta varmasti tämänkin alueen mahdollisuuksia tullaan 

tarkastelemaan. 

 

Viesti moderaattorilta 

OmaStadi koulureittitutkimus löytyy täältä 

https://bit.ly/turvallinen-koulureitti-raportti 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten Helsingin kaupunki suhtautuu Suomen ympäristökeskuksen suositukseen, jonka mukaan 

"tiivisalueille tulee välttää luonto- ja viheralueille rakentamista ja periaatteena pitäisi olla jo käytetyn 

(kuten parkkialueiden tai toimitila-alueiden) maa-alueiden uudelleenkäyttö"? 

 

Kysymys tai kommentti 

Strömbergin puiston koira-aitaus: miksi kysymysosiossa ei vastattu etukäteen esitettyihin 

kysymyksiin koskien Strömbergin puiston koira-aitausta? Myöskään valaistusta koskevaan 

kysymykseen ei vastattu. 

Vastaus 

Hei, pahoittelut että tuo on jäänyt huomaamatta. Helsingissä koirapalveluita kehitetään 

Koirapalvelulinjauksen mukaisesti. Koirapalvelulinjauksen mukaan välimatka aitaukselta lähimpiin 

asuinrakennuksiin tulee olla vähintään 50, mieluiten 100 metriä mm. haukuntamelun vuoksi. 

https://bit.ly/turvallinen-koulureitti-raportti


 
 
 

Tiiviistä kaupunkirakenteesta koira-aitauksille sopivia paikkoja on haastavaa löytää. Esimerkiksi 

Strömberginpuiston aitaus joudutaan poistamaan sen sijaitessa liian lähellä asuinrakennuksia. 

Koirapalvelulinjauksen mukaan tavoitteena on ylläpitää koira-aitausten verkostoa, jossa 

kävelymatka asunnoilta lähimpään aitaukseen on enintään kolme kilometriä. Talin liikuntapuiston 

uuden aitauksen on katsottu verkostollisesti pystyvän korvaamaan Pitäjänmäellä sijaitsevan 

Strömberginpuiston aitauksen. 

 

Mikä oli valaistusta koskeva kysymys? 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko koululaisille viihtyisää tai turvallista koulumatkan varrella jatkossa sijaitseva päihdeyksikkö 

Haagassa? Onko tätä kartoitettu? Kouluja on paljon lähellä. Liittyen tuohon koululaisten kyselyyn 

 

Kysymys tai kommentti 

Hesarissa oli tänään hyvä arkkitehdin kannanotto Kartanonmetsän rakentamisesta. Pitääkö 

paikkansa että kaavan toteutuessa kallio louhittaisiin tasaiseksi, eli havainnekuva metsän 

säilymisestä on hämäävä ja metsä tuhoutuisi? https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008712904.html 

Vastaus 

Kaava ei ole vielä vireillä eikä näin ollen ole vielä suunnitelmaa rakentamisesta. Tavoitteena 

kuitenkin on, että Kartanonmetsän lakialueet tullaan säilyttämään mahdollisimman luonnontilaisena 

alueena. Jos kaavoitukseen lähdetään, on rakentaminen mahdollista voimassa olevan yleiskaavan 

mukaisesti alueen reunalle. Kallion louhiminen tasaiseksi koko alueelta ei ole tavoitteiden 

mukaista. 

 

Kysymys tai kommentti 

Munkkivuori: Onko Ulvilantie 17 kohdalla olevaa Ulvilantie alamäkeä harkittu pysäköintialueeksi 

molemmin puolin? Tällä hetkellä vain toisella puolella. Nopeudet alamäessä monella autoilijalla 

tuppaavat karkaamaan (myös meluhaitta!). 

Vastaus 

Jos tarkoitat kaarteen kohtaa, niin on ja siitä luovuttiin, koska isot autot tarvitsevat kaarteessa 

enemmän tilaa. Huomaa, että asukaskyselyssä kysytään myös pysäköinnistä, joten kannattaa 

vastata. 

 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartanon kartanonmetsän päälle tehdyt suunnitelmat ovat täysin ristiriidassa lähiluonto-

suunnitelmien ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kanssa. Malminkartanon vahvuus, miksi 

täällä itsekin asun, on yhteys lontoon ja metsään. Jos Malminkartanon kaltaisilta alueilta jyrätään 

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008712904.html


 
 
 

asuinrakennusten tieltä metsää, menetetään juuri se ydin, minkä takia täällä moni ikäisenikin on 

valinnut asua, eikä esimerkiksi lähempänä keskustaa (jossa yliopiston läheisyys jne.). 

 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartano: Suunnitteluperiaatteissa oli merkitty muutama kohta paikoitustaloille. Yksi kohta oli 

Vuokraajanpolun ja Puustellintien risteys. Onko tarkoitus rakentaa vanhojen autokatosten tilalle 

uusi paikoitustalo? Kaadetaanko ko. paikassa oleva pieni metsikköalue paikoitustalon tieltä? 

Vastaus 

Suunnitteluperiaatteissa näytetyt keskitetyn pysäköinnin kohdat ovat paikkoja, joissa tilan koon 

puolesta olisi mahdollista sijoittaa esimerkiksi uusia pysäköintilaitoksia mahdollistamaan alueen 

täydennysrakentamista. Paikat ovat ohjeellisia, ja niiden toteuttamismahdollisuudet määritellään 

asemakaavoituksen yhteydessä sen perusteella, onko niiden toteuttamiseen halukkuutta tonttien 

omistajilla tai vuokraajilla. Laitoksia ei kaavoiteta ilman niiden aluetta nykyisin hallitsevien 

maanomistajien ja vuokralaisten hyväksyntää. Jos laitos haluttaisiin toteuttaa, sen koko ja tarkka 

sijoittuminen tontilla tutkitaan aina tapauskohtaisesti. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 6:37 PM 

Onko Kartanonmetsän luontoalueesta tehty luontokartoitusta tai arkeologista katsausta? 

Vastaus 

Luontoarvo- ja arkeologista selvitystä ei alueesta olla vielä tehty, mutta ne tullaan laatimaan 

suunnittelun edetessä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Konala: Hämeenkyläntien liikenne on lisääntynyt merkittävästi. Ala-Asteen ja päiväkodin kohdalle 

tarvitaan kiireesti liikennemerkki, joka varoittaa lapsista! 

Vastaus  

Kiitos huomiosta! 

Liikenteen ohjaussuunnitelmassa varoitusmerkit ovatkin, joten pyydämme kunnossapitäjää 

asentamaan ne uudelleen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartano: Mitä Apollon yhteiskoululle aiotaan tehdä? Kyseinen rakennus on tällä hetkellä 

tyhjillään. 

Vastaus 



 
 
 

Apollon koulurakennus on erittäin huonossa kunnossa, minkä takia koulu on väistötiloissa. 

Koulurakennuksen kohtalo on vielä hieman auki, mutta se ratkennee tässä keväällä. Koulun tiloille 

on etsitty erilaisia vaihtoehtoja. 

 

Kysymys tai kommentti 

Valimo: Minkälaisia suunnitelmia Valimon asemalle on ja millä aikataululla? Tätäkin kysyttiin 

etukäteen ja viime infossa sanottiin, että asiaa käsiteltäisiin tässä infossa 

Vastaus 

Valimon tarkempi suunnittelu ei ole vielä edennyt. Pitäjänmäen sähköaseman uudisrakennuksen 

kaava on vireillä. Sen toteutuessa nykyinen sähköasema puretaan ja sen paikalle on tarkoitus 

kaavoittaa tehokasta palvelujen, asumisen ja työpaikkojen hybridikorttelia asemanseudulle. 

Valimon aseman kohdalle on tarkoitus rakentaa Vihdintien sillalle raitiotie pysäkki ja Bussipysäkit. 

Bussipysäkkejä voivat käyttää kaikki linjaliikenteessä olevat bussit - myös kaukoliikenne. Aseman 

yhteyteen ei ole tulossa linjoja, jotka päättyvät asemalle. Juna-aseman laituria on tarkoitus 

pidentää Vihdintien sillalle saakka siten, että em. pysäkeiltä voidaan järjestää sujuvat yhteydet. 

Myös Vihdintien itäpuolella olevalta alikululta varaudutaan myös toteuttamaan kulkuyhteys juna 

aseman laiturin jatkeelle ja edelleen Vihdintien sillalla oleville pysäkeille. Lisäksi erityisesti 

pyöräliikenteen vaihtoyhteyksiä kehitetään. 

 

Kysymys tai kommentti 

Lähipalvelut: Liikunnallinen elämä on tavoitteena mm. terveyden edistämiseksi ja liikkumisen 

päästöjen vähentämiseksi. Päiväkotien ja koulujen sijainti lähellä jokaista asukasta olisi erittäin 

tärkeää tämän mahdollistamiseksi. Myös muiden palveluiden keskittäminen suuriksi komplekseiksi, 

jotka väistämättä ovat kaukana monelle, on ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa. Kävellen ja 

pyörällä tulisi päästä vaivattomasti päiväkotiin - myös lapsen itse. 

 

Kysymys tai kommentti 

Saataisiinko vihdoinkin kauan kaivattu joukkoliikennekatu Kannelmäen ja Malminkartanon välille? 

Vastaus 

Kyseisen joukkoliikenneyhteyden tarkastelu ei ole tämän hetkisen tiedon mukaan käynnistymässä. 

Malminkartanon suunnitteluperiaatteissa yhteyden tuleva tutkiminen on kuitenkin mahdollistettu. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kaupallisessa selvityksessä mainitaan että 2050 Malminkartanoon voi yleiskaavan perusteella tulla 

vielä 8000 lisää asukasta nyt suunniteltujen 2-4000 lisäksi, hyväksytäänkö nämä määrät nyt 

toukokuussa? 

Vastaus 



 
 
 

Malminkartanoon tavoitellaan Helsingin kaupunginvaltuustossa hyväksytyssä AM-ohjelmassa 

(asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma) 30 % prosentin lisäystä alueen 

nykyiseen asukasmäärään nähden vuoteen 2035 mennessä. Tarkka uuden asumisen määrä 

muodostuu vasta asemakaavoissa, joita laaditaan pitkän ajan kuluessa alueen uudistuessa. Uuden 

asumisen määrä riippuu siitä, miten uutta rakentamista alueelle sijoitetaan olemassa olevat 

reunaehdot ja arvot huomioiden. Kevään lopussa hyväksyttävät suunnitteluperiaatteet eivät 

vahvista asukasmääriä, vaan osoittavat yleispiirteisesti paikat, joihin rakentamista voi alueella 

sijoittua. 

 

Kysymys tai kommentti 

Vihdintie: Jos tehdään eritasoristeyksiä kevyelle liikenteelle, huomioitava ettei korkeuserot liian 

suuret ja ettei tule liikaa kiertoreittiä. (Monissa paikoin pääreiteilläkin kevyt liikenne kiertää ja 

menee merkittäviä ylä/alamäkiä ja mutkia, autot menevät suoraan) 

Vastaus 

Juuri pyöräteiden tasaukseen Elyn suunnitelmissa keskitytäänkin ... ja näkemiin risteyskohdissa 

 

Kysymys tai kommentti 

Pitäjänmäki: miksi etukäteen esittyihin kysymyksiin Pitäjänmäkeä, Pitäjänmäen ja Valimon asemaa 

koskien ei vastattu mitään? Tuntuu turhalta osallistua näihin infoihin ja kysyä etukäteen mitään, jos 

ei saa minkäänlaista Vastausta. 

Vastaus 

Valimon asema:  

Valimon tarkempi suunnittelu ei ole vielä edennyt. Pitäjänmäen sähköaseman uudisrakennuksen 

kaava on vireillä. Sen toteutuessa nykyinen sähköasema puretaan ja sen paikalle on tarkoitus 

kaavoittaa tehokasta palvelujen, asumisen ja työpaikkojen hybridikorttelia asemanseudulle. 

Valimon aseman kohdalle on tarkoitus rakentaa Vihdintien sillalle raitiotie pysäkki ja Bussipysäkit. 

Bussipysäkkejä voivat käyttää kaikki linjaliikenteessä olevat bussit - myös kaukoliikenne. Aseman 

yhteyteen ei ole tulossa linjoja, jotka päättyvät asemalle. Juna-aseman laituria on tarkoitus 

pidentää Vihdintien sillalle saakka siten, että em. pysäkeiltä voidaan järjestää sujuvat yhteydet. 

Myös Vihdintien itäpuolella olevalta alikululta varaudutaan myös toteuttamaan kulkuyhteys juna 

aseman laiturin jatkeelle ja edelleen Vihdintien sillalla oleville pysäkeille. Lisäksi erityisesti 

pyöräliikenteen vaihtoyhteyksiä kehitetään. 

Valion tehtaista kysyttiin myös, vastaus: 

Helsingissä valmistellaan maankäytön muutoksia yhteistyössä alueella toimivien yritysten kanssa. 

Helsinki näkee teolliset yritykset tärkeinä työnantajina eikä ole "ajamassa pois" esim. Valion 

tehtaita. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Kannelmäki: onko Kantelettarentielle Kaarea vastapäätä suunniteltu Halsuantien asuinrakennus 

toteutumassa ja milloin projekti alkaa? Onko Kaaren ympäristöön muita aktiivisia suunnitelmia kuin 

taakse valmistuva vuokravarastorakennus? 

Vastaus 

Halsuantien kaava-alueesta ei valitettavasti ole saatu solmittua ns. maankäyttösopimusta 

kaupungin ja alueen yksityisten maanomistajien kesken. Kyse on kaavan toteuttamiseen liittyvästä 

taloudellisesta vastuunjaosta. Emme kykene ennustamaan, milloin neuvottelut saadaan 

päätökseen ja Halsuantien kaavaehdotus valtuuston käsiteltäväksi. Kaaren ympäristössä ei ole 

vuokravarastohankkeen lisäksi muita aktiivisia suunnitteluhankkeita. 

 

Kysymys tai kommentti 

Muutin alun perin Malminkartanoon viher- ja virkistysalueiden takia, jotka sittemmin tuhottiin täysin 

Honkasuon tieltä. Tämä vaikuttaa merkittävästi asukkaiden hyvinvointiin ja myös alueen 

houkuttavuuteen. Pariisissa ja Madridissa istutetaan lisää puita ilmaston lämpenemisen 

vaikutusten hillitsemiseksi. Helsingissä on jo puita, miksi kaadamme ne kaikki vaikka viheralueiden 

hyöty on ilmeinen? 

Vastaus 

Helsingin uudessa kaupunkistrategiassa painotetaan sekä täydennysrakentamista että lähiluonnon 

säilyttämistä. Yhteensovittaminen tärkeiden asioiden välillä tehdään asemakaavoituksen kautta, 

jolloin selvitetään tarkemmin mm. kunkin alueen luontoarvot, ja kuinka ne tulisi huomioida 

rakentamisen sijoittamisessa. 

 

Viesti moderaattorilta 

Malminkartanon suunnitteluperiaatteet nähtävillä 14.3.-4.4.2022. 

https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2021-001338 

Kilpailuehdotukset kommentoitavana 3.4.2022 asti. Kerrokantasi.hel.fi 

 

Kysymys tai kommentti 

Eikö voida purkaa vanhoja rakennuksia uusien korkeiden tieltä ja jättää Kartanonmetsä rauhaan?? 

Vastaus 

Malminkartanossa tuetaan myös täydennysrakentamista joko uusia rakennuksia lisäämällä, 

vanhoja korottamalla tai korvaamalla vanhoja rakennuksia uusilla. Kartanonmetsän alueen 

rakentamista tutkitaan yleiskaavan ohjaamasti, jossa alueella on sekä uutta asumista että säilyvää 

viheraluetta. Lopulliset ratkaisut ja tarkat rajaukset määritellään asemakaavoissa. 

 

https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2021-001338


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

 

Malminkartano: Miten kaupunki ottaa huomioon päätöksissään lisääntyvät mielenterveysongelmat 

sekä niiden tuoman kuorman sekä myös hintalapun yksilölle sekä myös kaupungille? Luonto, 

liikkuminen ja metsässä kävely on tutkitusti sekä niin fyysistä kuin psyykkistä terveyttä edistävää ja 

mielenterveyttä ylläpitävää toimintaa. Miten Malminkartanon suunnittelukilpailun vaihtoehdot ja 

Kartanonmetsän tuhoaminen rakentamisen alta ovat linjassa tämän kanssa ja otettu alueellisesti 

huomioon? 

Vastaus 

Olemassa olevan kaupunkirakenteen suunnittelussa sovitetaan yhteen monia näkökulmia ja 

arvioidaan niiden vaikutuksia, ja ihmisten hyvinvointi on yksi keskeisimmistä asioista. 

Täydennysrakentamisen tukee palvelujen kehittymistä ja monipuolistaa asuntotarjontaa, mutta 

Malminkartanon tapauksessa vaikuttaa toteutuessaan osin myös viheralueita pienentäen. 

Kaavoituksessa pyritään siihen, että lopputulos on mahdollisimman tasapainoinen eri näkökulmat 

huomioiden. 

 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartano: miksi ylipäätään kerätään kommentteja, jos niiden selkeästä sanomasta ei 

selvästikään aiotaan piitata? Selvä enemmistö suunnittelukilpailun kommenteista haluaa säilyttää 

metsän. Jos halutaan asukkaiden osallistuvan yhteistyössä kaupunkisuunnitteluun, 

osallistumishalu heikkenee vastaisuudessa kun asukkaat huomaavat, että heidän mielipiteensä 

sivuutetaan. Mutta ehkä tämä onkin tarkoituksena, tehdä osallistumisesta ei-palkitsevaa? 

Vastaus 

Kartanonmetsä on paikka, jossa kaupunginvaltuustossa hyväksytty Helsingin yleiskaava ohjaa 

tutkimaan täydennysrakentamista. Alue on toisaalta monelle asukkaalle tärkeä, ja tämä on 

tunnistettu vahvasti myös kaavoituksessa. Asemakaavoissa pyritään ratkaisemaan asia 

mahdollisimman tasapainoisesti, ja lopullisen päätöksen asiasta tekevät poliittiset päätöksentekijät. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko luontoselvityksellä todellista merkitystä, jos ensin tehdään luonnos siitä mitä ja minne 

rakennetaan? 

Vastaus 

Suunnitteluprosessiin kuuluu erilaiset luonnokset, vaihtoehtojen tarkastelut, selvitykset ja kaiken 

tämän tiedon asiantunteva tarkastelu. Alueella ei ole vielä kaavahanketta vireillä, joten nyt on hyvä 

hetki tehdä kartoituksia ja tarkastella vaihtoehtoja. 

 

Kysymys tai kommentti 

Tulee mieleen kommentteja lukiessa, että kuuleeko kukaan huutoja Kartanonmetsän alueesta? 

Juna etenee suuntaan, johon asukkaan eivät sen toivo etenevän? Edes kaiku ei  



 
 
 

 

Viesti moderaattorilta 

Kello 6:45 PM 

Kysely sorakaduista on suunnattu sorakatujen varsilla asuville sekä katuja muuten käyttäville. 

Kysely on auki 10. huhtikuuta asti osoitteessa https://bit.ly/sorakatu-kysely 

 

Kysymys tai kommentti 

Olin ”päätöksentekijänä” mukana, kun yleiskaava tehtiin. Kartanonmetsän alueelle ei silloin ollut 

suunnitteilla yhtään mitään, eikä kaupungin intresseissä ole sen jälkeenkään ole ollut pyrkiä 

kaavoittamaan sinne rakentamista. Nyt asia on putkahtanut esille, kun maat omistava sijoitusyhtiö 

on osoittanut halua muuttaa sijoituksensa rahaksi. Onko tässä nyt ihan vilpittömästi arvioiden 

menty ihan hyvän kansalaisdemokratian pelisääntöjen mukaan? 

Vastaus 

Hei! Yleiskaava 2016 osoittaa rakentamisalueita Kartanonmetsään, oletan että tässä muistellaan 

jotain aiempien vuosien yleiskaavoista? Yleiskaava aineistoineen löytyy täältä: 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-

suunnitelmat/yleiskaava-2016 

 

Kysymys tai kommentti 

Ilmastoviisaus ja luontoarvot ovat vain sanahelinää kaupungin suunnitelmissa, jokainen huomaa 

että se on täysin päälleliimattua. Ette kuuntele luontoarvoja kannattavia kaupunkilaisia, joita taitaa 

tätäkin chattiä selaillessa suurin osa olla! 

 

Kysymys tai kommentti 

Paljonko taloyhtiö voi esim. Haagassa noin suunnilleen/Keskimäärin (mikä suuruusluuokka) saada 

rahaa per neliö myymästään tontista jolle voi tehdä esim 6 kerroksinen kerrostalo? Myydäänkö 

tontti kaupungille vai rak.yhtiölle siis? 

Vastaus 

Ole minuun (Peter Haaparinne) tai Korkeilan Artoon yhteydessä. On mahdotonta hahmottaa 

tulomahdollisuuksia tietämättä paikkaa, tontin kokoa ja rakennusten sijaintia sillä sekä aluetta 

(hintataso kaupungin eri alueilla vaihtelee suuresti). Fundeerataan mahdollisuuksia yhdessä. 

Taloyhtiö valitsee itse myykö kaupungille vai jollekin muulle. 

Riippuu onko taloyhtiön tontti oma vai vuokrattu. Kaupungin vuokraamalla tontilla yhtiö voi myydä 

vuokraoikeuden kaupungille tai kolmannelle taholle. Omistustontilla käytännössä myydään 

kolmannelle osapuolelle eli siis rakennusliikkeelle. Yhtiön ansainta riippuu rakennusoikeuden 

määrästä ja kaavaratkaisusta. 

Lisätietoja täydennysrakentamisesta: taydennysrakentaminen.hel.fi 

https://bit.ly/sorakatu-kysely
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/yleiskaava-2016
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/yleiskaava-2016


 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartano: miksi ei Honkasuota lasketa mukaan Malminkartanoon? Malminkartano kantaa jo 

nyt taakkansa uudisrakentamisessa: AEL:n alue ja Honkasuokin on tosiasiallisesti 

Malminkartanoa, sillä sinne kuljetaan Malminkartanon kautta ja se tukeutuu Malminkartanon 

julkisiin palveluihin. Eikö Honkasuota lueta Malminkartanoon siksi, että saataisiin Malminkartanon 

asukaskehitys keinotekoisesti näyttämään huonommalta? 

Vastaus 

Honkasuo on piirijaossa oma osa-alueensa. Kaupunki on osoittanut kaupunkiuudistusalueeksi 

Malminkartanon ja Kannelmäen käsittävän alueen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Oltaisiin haluttu korottaa taloja tässä raidejokerissa kiinni, mutta parkkipaikkanormi esti eli ei voitu 

lisätä paikkoja uusille. Ei sitten. Onko tulossa muutosta tähän? 

 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartanon kilpailu ei ratkaise ’yhteensovittamista’ yhtään? Sen sijaan metsä metsänä tuo 

koko Malminkartano ja malminkartanolaiset mainiosti yhteen. Sen päällä rakentaminen on 

Malminkartanon identiteetin hajoaminen. Fiksu kehitys olisi nykyisten tyhjien parkkipaikkojen ja 

rakennuksien uudelleenrakentamista, sen sijaan että tuhotaan sen kaikkien arvokkainta mitä 

Maltsusta löytyy. Voitko avata Helsingin kaupungin ja Spondan välisen diilin? Ja onko metsäarvio 

tehty? 

Vastaus 

Helsingin yleiskaava osoittaa yksityisessä omistuksessa olevan Kartanonmetsän alueelle 

tutkittavia rakentamismahdollisuuksia. Alueen suunnittelua tehdään normaalisti maanomistajan ja 

kaupungin yhteistyössä huomioiden kaavasta saatava palaute. Alueen luontoarvot selvitetään 

alueelle laadittavan asemakaavan yhteydessä, ja myös nähtävillä olevat suunnitteluperiaatteet 

velvoittavat selvitysten tekemiseen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartano: Huomio on tärkeä. Suunnitelma kaavoittaa Kartanonmetsä tapahtuu 

demokraattisen prosessin ohitse, sivuuttamalla yleiskaava. Joten yleiskaavaan vetoaminen on 

huijausta. 

Vastaus 

Demokraattinen prosessi ja voimassaoleva yleiskaava on helppo tarkistaa. Huijaussyytökset ovat 

tarpeettomia, Yleiskaava 2016 osoittaa rakentamismahdollisuudet Kartanonmetsän alueelle, 

asemakaavoituksessa tutkitaan tarkemmat ratkaisut. Yleiskaava aineistoineen löytyy täältä: 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-

suunnitelmat/yleiskaava-2016 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/yleiskaava-2016
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/yleiskaava-2016


 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartano - Suora kysymys: onko asukkaiden kysymysten/palautteen perusteella vielä 

mahdollista, että Kartanonmetsän alueelle ei rakennettaisi ollenkaan? Saammeko oikeasti 

vaikuttaa? 

Vastaus 

Rakentamisesta tai rakentamatta jättämisestä päättä kaupunkiympäristölautakunta ja -valtuusto 

kaavaprosessin mukaisesti. Kyllä asukkaat saavat vaikuttaa. Kaikki palaute otetaan huomioon ja 

kirjataan ylös ja viedään sitä kautta päättäjille tiedoksi. Asukkaiden palautteen mukaisesti myös 

tehdään suunnitteluun tarkastelu. Tämä tietysti edellyttää, että kaavahanke on vireillä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Hei! Kiitos tästä tapahtumasta. Toivottavasti luonnonläheisyys säilyy myös munkkivuoressa. Siksi 

ostin täältä kodin. Ostarin kehittäminen on hieno asia, toivottavasti toteutetaan kuitenkin 

alkuperäistä kunnioittaen. 

Vastaus 

Luonnonläheisyys on tärkeä arvo, myös Munkkivuoressa ja sen säilyttäminen tullaan 

huomioimaan. Ostaria kehitetään sen suojeluosa huomioiden. 

 

Viesti moderaattorilta 

Ota yhteyttä energia-asiantuntijoihin osoitteessa hel.fi/energiaremontti 

 

Kysymys tai kommentti 

Kartanonmetsästä vielä: Kaupunki on tehnyt periaatelinjauksen, että arvokkaita luontokohteita ei 

rakenneta. Kartanonmetsä on vanha, yhtenäinen kirveen koskematon metsä, jossa on lisäksi 

runsaasti kivikautisen asutuksen merkkejä. Kansalaisjärjen mukaan pitää vähintään odottaa a) 

metsän luontoselvitystä ja b) tarkentavia linjauksia siitä, mitä kaupunki tarkoittaa ”arvokkailla 

luontokohteilla”, ennen kuin tähän metsään aletaan kaavoittaa yhtään mitään. 

Vastaus 

Hei, Kartanonmetsän luontoarvoja tullaan selvittämään kattavasti kaavoitustyön käynnistyessä.  

Luontokohteiden arvoja on yleiskaavatasolla tarkasteltu, siten että yleiskaavassa on osoitettu 

luontoarvoiltaan merkittävimmät luontoalueet säilytettäviksi. Tätä tarkastelua kuitenkin 

tarkennetaan asemakaavoitustasolla ja varmistetaan, että tavoite toteutuu. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Onko väliaikatietoja Hämeenlinnanväylän tilanteesta välillä Kannelmäki-Kaivoksela. Erityisesti 

meluaidat kiinnostaa! 

Vastaus 

https://kartta.hel.fi/helreport/katu_ja_puistosuunnitelmat/?q=2664 

 

Kysymys tai kommentti 

Milloin Maisemamaalauksenkadun avajaisaukiota aletaan rakentamaan? 

Vastaus 

Maisemamaalauksenkadun viimeistelytyöt käynnistyy tänä kesänä. Aivan kadun loppupää 

viimeistellään kun viereiset tontit on rakennettu. Avajaisaukion rakentaminen on ohjelmassa myös 

tänä kesänä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko olemassaoleville talo-yhtiöille olemassa rahallisia kannusteita / tukia mahdollisiin 

energiaremontteihin, erityisesti siirtymisestä maalämpöön ja/tai aurinkopaneeleihin? 

Vastaus 

Kyllä on, ARA -rahoitusta. Ota yhteyttä energia-asiantuntijoihin osoitteessa hel.fi/energiaremontti 

niin neuvomme. 

 

Kysymys tai kommentti 

Sivuhuomio Malminkartanon asemanseudusta: Sote-palvelujen osalta on tehty päätös säilyttää 

oma terveysasema (vaikka nykyisetkin bussiyhteydet Vihdintielle olisivat erinomaiset). Siitä 

kuitenkin seuraa, että aseman eteläpuoli säilyy väljänä eikä toivottua kaupunkirakenteen 

tiivistämistä pystytä toteuttamaan. Metsään kajoamisen sijasta kehottaisin mieluummin 

pyörtämään terveysasemapäätöksen ja rakentamaan aseman kaakkoispuoleiset tontit tehokkaasti. 

Vastaus 

Monelle tärkeät terveyspalvelut on tarkoitus säilyttää Malminkartanossa, mutta nykyisen 

terveysaseman tonttia on mahdollista tästä huolimatta kehittää uudisrakentamalla niin, että alueen 

maankäyttö tiivistyy tulevaisuudessa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Miksi Kuninkaantammeen ei yksityisautoilijat pääse Helsingistä vaan pitää ajaa Vantaan kautta? 

Vastaus 

https://kartta.hel.fi/helreport/katu_ja_puistosuunnitelmat/?q=2664


 
 
 

Eritasoliittymä Kuninkaantammen kohdalle on suunnitteilla. Kyseessä on yhteishanke ELY-

keskuksen ja Vantaan kanssa. Lisäksi kaavan laatimista vaativa kohde. Vie aikaa ja rahoituskin 

oltava kaikilta järjestetty. 

 

Kysymys tai kommentti 

Strömberg: onko nyt niin, että nämä etukäteen kysytyt kysymykset ja mielipiteet Strömbergin 

puistosta eivät ole menneet eteenpäin heille, jotka puistosuunnittelusta vastaavat? 

Vastaus 

Hei, viestit ovat menneet perille. 

 

Kysymys tai kommentti 

 

Koska Kuninkaantammen liittymää aletaan rakentamaan? 

Vastaus 

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2022 talousarvion investointiohjelmassa 

rakentamisen aikataulu on vuosilla 2024-25: kaupungin osuus liittymän kustannuksista. 

Rakentaminen vaatii myös valtion päätöksenteon, koska liittymä on yhteishanke valtion kanssa 

valtion omistamalle väylälle. 

 

Kysymys tai kommentti 

Milloin Vennynpuisto on kokonaan valmis? Eikö sinne vielä rakenneta kuntoilupaikka ym.? 

Vastaus 

Vennynpuisto odottaa tällä hetkellä viereisten itäpuolelle tulevien talojen rakentumista. Puiston 

rakentamista jatketaan 2025 jolloin saataneen valmiiksi. Toki rahoitustilanne vaikuttaa hankkeisiin. 

Tällä hetkellä aikataulu on tuo. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kuninkaantammeen ei siis tule enää omistusasuntotuotantoa? Mikä on eri asumismuotojen suhde 

alueella alueen valmistuttua? 

Vastaus 

Lammenrannan alueelle on tulossa kuluttajakauppaan puolihitas-asuntoja., eli omistusasuntoja. 

Myös yksityisille tonteille on tulossa vielä omistusasumista. Asumismuotojen suhteet ovat 

kaupungin jakaumaperiaatteiden (Asumisen ja maankäytön toteuttamisohjelma 2020) mukaisia. 

Yksityiskohtaisemmin, pyydän olemaan sähköpostitse yhteydessä, koska täsmällisiä 

prosenttiosuuksia ei nyt ole edessäni. 



 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Miksi kysymyksiini ei vastata, vaikka ne ovat saaneet paljon tukea? 

Vastaus 

Voisitko liittää vastaamattoman kysymyksen tähän? 

 

Kysymys tai kommentti 

Eikö voida purkaa vanhoja rakennuksia uusien korkeiden tieltä ja jättää Kartanonmetsä rauhaan?? 

Vastaus 

Purkava uusrakentaminen on yksi varteen otettava mahdollisuus, mutta se ei aina ole 

taloudellisesti mahdollista. Vanhakin asuintalo asuntoineen voi olla sen verran arvokas, ettei niin 

paljon rakennusoikeutta voida tontille sijoittaa, että asunnon omistajat tästä hyötyisivät. 

 

Kysymys tai kommentti 

Honkasuo: Aiemman henkilön huomio on erinomainen. Honkasuo kytkeytyy oleellisesti 

Malminkartanoon. Samalla se havainnollistaa yhtä taustatekijää, joka pitää ymmärtää, kun 

Malminkartanoa kehitetään: tukeutumista läheisten suurempien kaupunginosien palveluihin. 

Myyrmäki, Kannelmäki ja tietenkin vartin junamatkan päässä oleva ydinkeskusta tarjoavat niin 

kattavat palvelut, että Malminkartanon tarjoamat palvelut jäävät auttamatta jalkoihin. Riippumatta 

siitä, rakennetaanko tänne muutama talo lisää vai ei. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko mahdollista avata tietä yleiseen käyttöön Kuninkaantammen ja Hakuninmaan välillä. 

Tiellehän voi rakentaa hidasteita, myös Hakuninmaan pkn kohdalle. Itse asun Hakuninmaalla ja 

koen liikennevalot typeriksi ja lapsellisiksi. Tällainen holhous on tyhmää, koska puolin ja toisin 

alueiden yhteistyö olisi hyväksi, Kummallakin alueella on erittäin vähän palveluita, ja sujuva 

liikkuminen myös autolla edistää yhteistyötä. 

Vastaus 

Perhekunnantien pää on asemakaavan mukainen joukkoliikennekatu, jonka muuttaminen 

edellyttäisi asemakaavamuutosta. Katua ei muutenkaan avattaisi kaikelle liikenteelle, sillä se avaisi 

Hämeenlinnanväylän rinnalle vaihtoehtoisen reitin Kehä I:ltä Kehä III:lle Maununnevan ja 

Hakuninmaan asuinalueiden läpi. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kuninkaantammi: Tuleeko alueelle kunnollista urheilukenttää tai nuorisotilaa? Alueella on hyvin 

paljon nuorisoa ja tulee lisää seuraavina vuosina 



 
 
 

Vastaus 

Kuninkaantammenkierron varrella oleva kenttä on paikka vapaamuotoiselle liikunnalle, 

pallopeleille. Urheilukenttää juoksuratoineen alueelle ei ole tulossa. Kuninkaantammen rakenteilla 

olevan koulun tiloja tullaan avaamaan asukkaiden iltakäyttöön, ks. 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/kuninkaantammen-koulun-ja-paivakodin-kilpailun-

voittaja-valittu 

 

Kysymys tai kommentti 

Mitä Kuninkaantammenkierron varrella olevalle hiekkakentälle tehdään? Tuleeko siihen tekonurmi 

ja jäädytetäänkö se talvisin? 

Vastaus 

Tekonurmea ei ole suunnitelmissa. Jäädytystoiveesta voimme viedä viestiä eteenpäin 

liikuntapalveluille. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 7:07 PM 

Strömbergin puiston valaistus: Onko saatu selvyyttä mahdollisuuteen valaista Strömbergin puiston 

vesiputous led-valoilla? Ymmärrän ettei valoja voi suunnata ylöspäin lepakoiden vuoksi, mutta 

mielestäni esim. kuvassa olevan Sapokan putouksen valaistus on tehty kohdevalaistuksena led-

valotekniikalla niin, että valot eivät osoita suoraan ylös. 

Vastaus 

Valaistusta tullaan suunnittelemaan tarkemmin rakennussuunnitteluvaiheessa. Vesiputouksen 

valaisemin on teknisesti mahdollista, muttei todennäköisesti tarkoituksenmukaista. Tarkemmassa 

suunnittelussa arvioidaan siitä mahdollisesti aiheutuvan häiriövalon vaikutukset suhteessa 

valaistuksesta saatuihin hyötyihin. 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartanon suunnitteluperiaatteita vasta laaditaan, mutta kuitenkin Malminkartanonmetsän 

asemakaavakilpailu jo perustettiin. Menikö oikeassa järjestyksessä? 

Vastaus 

Hei, menee kyllä oikeassa järjestyksessä. Asemakaavoitusta ei ole vielä edes laitettu vireille. 

Kilpailulla saadaan tietoa vaikutusten arvioinnin tueksi, yhtäkään kilpailutyötä ei sellaisenaan ole 

tarkoitus ottaa asemakaavoituksen pohjaksi. Palataan asioihin asemakaavaprosessin aikana! 

 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartano: Eikö kaavoittajille ja tontin omistajille ole riskaabelia olla tekemättä 

luontokartoitusta ennen suunnitelmia jo pelkästään sen vuoksi, että Malminkartanossa tiedetään jo 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/kuninkaantammen-koulun-ja-paivakodin-kilpailun-voittaja-valittu
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/kuninkaantammen-koulun-ja-paivakodin-kilpailun-voittaja-valittu


 
 
 

elävän liito-oravia? Mitä kauemmin aikaa kuluu, sen suurempi todennäköisyys on, että ne ehtivät 

muuttaa Kartanonmetsään juurikin niille alueille, joille täydennysrakentamista suunnitellaan. 

Vastaus 

Luontokartoitusta ei voida laatia talven aikana, joten nyt on mahdollista se käynnistää, kun kevät ja 

kesä etenee. Koska kyseessä on yksityinen maanomistaja, sen laatii maanomistaja kaupungin 

ohjeiden mukaisesti. Kartanonmetsän alueella ei ole vielä kaavahanke vireillä, joten nyt on hyvä 

hetki näitä kartoituksia, selvityksiä, luonnoksia ja muita alustavia suunnitelmia tehdä. 

 

Kysymys tai kommentti 

"Perhekunnantien pää on asemakaavan mukainen joukkoliikennekatu, jonka muuttaminen 

edellyttäisi asemakaavamuutosta. Katua ei muutenkaan avattaisi kaikelle liikenteelle, sillä se avaisi 

Hämeenlinnanväylän rinnalle vaihtoehtoisen reitin Kehä I:ltä Kehä III:lle Maununnevan ja 

Hakuninmaan asuinalueiden läpi.  

 -> Onko tästä tehty jokin tutkimus, johon tämä olettama perustuu? Vai perustuuko tämä 

olettamaan, että näin voisi käydä? Kaavamuutoksia tässä kaupungissa tehdään jatkuvasti, joten 

tuon ei luulisi olevan este. 

Vastaus 

Liikennesuunnittelun yksi tärkeä tavoite on ohjata asuntoalueiden läpi ajava pitempimatkainen 

liikenne pääkatuverkkoon. Eli ei luoda pienemmille kaduille tällaisia yhteyksiä jotka houkuttavat 

läpiajoon. 

 

Kysymys tai kommentti 

Lähekkäin nimetty Hankasuontie ja Honkasuontie. Nimet aiheuttavat sekaannusta 

Vastaus 

Kiitos palautteesta! Samankaltaiset ne tosiaan ovat. Nimet perustuvat alueella perinteisesti 

käytössä oleviin alueiden nimiin. 

 

Kysymys tai kommentti 

Lisäksi Hämeenlinnantien risteys voisi hyötyä älykkäistä liikennevaloista. Metsää ei tule uhrata 

risteyksille, täytyy kokeilla ensin muita keinoja. 

 

Kysymys tai kommentti 

Vihdintien bulevardi: Kerrotteko konkreettisia suunnitelmia siitä mitkä olemassa olevat koirien 

aitaukset aiotte lännessä kunnostaa ja mihin rakentaa uusia aitauksia? Onko suunnitelmissa 

huomioitu koirien määrän huima kasvu koronan myötä? Entä onko myös huomioitu rakentamisen 

myötä lisääntyvä asukkaiden ja sitä myöten aiheutuva koirien määrän lisääntyminen esim. 

Pitäjänmäellä ja Vihdintien bulevardilla? 



 
 
 

Vastaus 

Helsingissä koirapalveluita kehitetään Koirapalvelulinjauksen mukaisesti. Koirapalvelulinjauksen 

mukaan välimatka aitaukselta lähimpiin asuinrakennuksiin tulee olla vähintään 50, mieluiten 100 

metriä mm. haukuntamelun vuoksi. Tiiviistä kaupunkirakenteesta koira-aitauksille sopivia paikkoja 

on haastavaa löytää. Esimerkiksi Strömberginpuiston aitaus joudutaan poistamaan sen siajistessa 

liian lähellä asuinrakennuksia. Koirapalvelulinjauksen mukaan tavoitteena on ylläpitää koira-

aitausten verkostoa, jossa kävelymatka asunnoilta lähimpään aitaukseen on enintään kolme 

kilometriä. Talin liikuntapuiston uuden aitauksen on katsottu verkostollisesti pystyvän korvaamaan 

Pitäjänmäellä sijaitsevan Strömberginpuiston aitauksen. Haaganpuistossa sijaitsevan koira-

aitauksen alue tulee nyt valmisteltavassa kaavassa säilymään viheralueena. Aitauksen säilymistä 

tullaan tarkemmin tutkimaan puiston toteutussuunnittelun yhteydessä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kuninkaantammi: Alueen pysäköintitilanne on vaikeutumassa entisestään, kun yksityisen 

ylläpitämä parkkialue alkaa täyttyä ja lisää rakennuksia tulee vielä paljon. Onko kaupunki 

tekemässä mitään tilanteen korjaamiseksi? 

Vastaus 

Uusien katujen varsille tulee myös pysäköintipaikkoja. 

Kuninkaantammen pysäköinti on järjestetty saman periaatteen mukaisesti kuin kaikilla muillakin 

uusilla alueilla Helsingissä: kadunvarsipaikat on tarkoitettu lyhytaikaiseen vieras- ja 

asiointipysäköintiin ja paikat pitempiaikaiseen pysäköintiin ovat tonttien omissa jo rakennetuissa 

pysäköintihalleissa. Rakennusyhtiöt päättävät asuintaloja rakennuttaessaan, kuinka paljon 

pysäköintipaikkoja asukkaiden käyttöön toteutetaan. Kaupunki määrittelee asemakaavoissa, 

kuinka paljon paikkoja pitää vähintään rakentaa, mutta ei aseta paikkamäärälle ylärajaa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kiitos mielenkiintoisesta ja informatiivisesta tilaisuudesta! 

 

Kysymys tai kommentti 

Kaupunginkanslian tonttien täydennysrakentamista ajavalle yksikölle: On erittäin surullista, että 

esityksestä hyvin ilmi käyneellä tavalla ainoa arvo täydentämisessä kaupunginkanslialla näyttää 

olevan raha, raha ja vain raha. Ympäristön arvoilla, kauneudella, viihtyisyydellä, perinteikkäällä ja 

tasapainoisella rakennetulla ympäristöllä, historiallisilla arvoilla, arkkitehtuurilla, millään sellaisella 

ei kaupunginkanslian taholla näköjään nähdä olevan mitään merkitystä. Esityksessä ei sanaakaan. 

va asenne on nähty myös käytännössä kaupunkijalostushankkeissa. Teillä on Helsingin sielu siellä 

myynnissä? Kaupunginkansliaan olisi syytä saada pikaisesti arkkitehtuurin osaajia ja Helsingin 

rakennetun perinteen ymmärtäjiä. 

Vastaus 

Raha on yksi asia, joka voi esim. putkiremonttivaiheessa taloyhtiöitä kiinnostaa. Toki paljon 

muitakin puoltavia tekijöitä löytyy kuten kerroimme. Vaihtoehtona uusien rakentamattomien 



 
 
 

alueiden rakentamiseen tonttien täydennysrakentaminen on varsin hyvä keino saada uusia 

asuntoja ja palveluja Helsinkiin. 

 

Viesti moderaattorilta 

Voit esittää kysymyksiä kaupungin työntekijöille myös palautejärjestelmän kautta, jossa etsitään 

oikea vastaaja kysymykseesi. Palautejärjestelmä löytyy osoitteesta hel.fi/palaute 

Tilaa Suunnitelmavahti sähköpostiisi: hel.fi/suunnitelmavahti 

 

Kysymys tai kommentti 

Kuinkahan moni oikeasti käyttäisi reilusti hitaampaa väylää Kehä ykköseltä Kehä kolmoselle 

Hakuninmaan, Kuninkaantammen, Silvolan, Vantaanlaakson ja Vantaankosken läpi. Eipä tulisi 

ainakaan itselle ykkösvaihtohtona mieleen Hämeenlinnaväylän sijaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Strömberg: asumme näissä uusissa Kaleva-Korun entisen tehdaskiinteistön asunnoissa. Täällä 

asuu erittäin monia koirallisia ihmisiä ja olemme ihmetelleet miksi koira-aitausta ei voisi laittaa 

aiemman suunnitelman 1.kohtaan? Se ei todellakaan ole liian lähellä näitä meidän talojamme! 

Voisitteko siis lisätä tuon koira-aitauksen kyseiseen kohtaan Strömbergin puistoa? Kiitos paljon 

Vastaus 

Hei, voisitteko tarkentaa mihin viittaatte kohdalla 1.? Suunnitelmassa ei ole esitetty vaihtoehtoisia 

sijoituspaikkoja. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mainitsitte että jostin sai myöhemmin myös illan chat-kysymykset käydä läpi? (Esityksen aikana ei 

kerkeä kaikkea käydä läpi ja olisi mielenkiintoista lukea muiden aiheita läpi myöhemmin) 

Vastaus 

Chat-kysymykset tuodaan tilaisuuden sivulle noin viikon sisään: 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-

suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-lansihelsinkia 

 

Kysymys tai kommentti 

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008712904.html 

 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-lansihelsinkia
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-lansihelsinkia
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008712904.html


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Tuleeko illan esitysaineisto jotenkin jakoon myös? 

Vastaus 

Tilaisuudesta tulee tallenne ja chat vastauksineen tilaisuuden verkkosivuille: 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-

suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-lansihelsinkia 

 

Kysymys tai kommentti 

Toivon todella täsmenystä kysy7mykseeni Malkan väestönkasvutavoitteista! 

 

Kysymys tai kommentti 

Täällä viitataan yleiskaavaa ”velvoittavana”. Nyt on kuitenkin jokin vanha perimätieto tainnut jäädä 

päälle. Vuoden 2016 ”pikselikaavan” perusideoihin kuitenkin kuului ajatus yleiskaavasta 

mahdollistajana ja joustavana kaavana verrattuna aikaisempiin. Ruskea pikseli ei siis välttämättä 

tarkoita rakentamista - eikä toisaalta vihreä pikseli täyttä suojelua. Nyt kuitenkin yleiskaavaa 

näytetään käytettävän niin, että jokaiselle ruskealle pikselille on osoitettava rakentamista (mutta 

vihreät pikselit eivät edelleenkään takaa, ettei niillekin voisi roiskua jokin talo). Voin yksiselitteisesti 

todeta, että tämä ei ollut valtuuston tahto. Joustavuus voisi yleiskaavan hengen mukaan tarkoittaa 

myös sitä, että viheralueet voidaan pitää yhtenäisinä, vaikka ruskeaa menisikin niiden päälle. 

Vastaus 

Yleiskaavan on luonteeltaan yleispiirteinen, ja asemakaavoissa tarkennetaan alueiden keskinäisiä 

rajauksia. Kartanonmetsän osalta viherpikseleitä on vain asematunnelin päällä, mutta jo kilpailun 

lähtökohtana on, että viheralue ulottuu pidemmälle länteen huomioiden nykyiset kallion lakialueet. 

 

Kysymys tai kommentti 

Tsemppiä asiallisille ammattilaisille, kiitos! Valitettavasti suurin osa kysyjistä ja kommentoijista ei 

näköjään ymmärrä asioita ja kirjoittelevat turhia typeryyksiä. Toivottavasti Malminkartanoon 

saataisiin lisättyä asukas-&asiakasmääriä, jotta palvelut säilyisivät ja paranisivat. Lisäksi tarvitaan 

kipeästi lisää ja parempia yhteyksiä pohjois-eteläsuunnassa. PS. Voisitte moderoida 2-3 yhden ja 

saman henkilön todella useita kirjoitteluita. Kyllä pari kysymystä tai kommenttia per kirjoittaja pitäisi 

riittää. 

 

Viesti moderaattorilta 

Anna meille palautetta tästä illasta: https://forms.office.com/r/n1adk6ayqy 

Palautta voi antaa sunnuntaihin saakka 

 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-lansihelsinkia
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-lansihelsinkia
https://forms.office.com/r/n1adk6ayqy


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Erittäin hyvin toteutettu tilaisuus. Kiitos järjestäjille! 

 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartano: Aiempi huomio yleiskaavan pikseliluonteesta on aiheellinen. Minua ovat 

kaupunkisuunnittelupoliitikot tukistaneet kun olen torunut yleiskaavan pikseliluonnetta 

moniselitteiseksi ja epäillyt, että mahdollisuudesta rakentaa seuraa pakko rakentaa. Valitettavasti 

pelkoni taisi osoittautua oikeaksi. 

 

Kysymys tai kommentti 

Hei vaan, mielenkiinnosta - kuinka paljon osallistujjia oli tässä tämän illan verkkotilaisuudessa? 

Keskimäärin. Kiitokset tilaisuudesta! 

 

Kysymys tai kommentti 

Kysyin puuttuvasta Kultareunan pikaraitiotiepysäkistä noin klo 18.17. Saisiko siihen vielä 

vastauksen? Eli puuttuuko ko. pysäkki edelleen suunnitelmista? 

 

Kysymys tai kommentti 

Miksi asemakaavaa ei sitten voi muuttaa? lisäksi tuli 

 

Kysymys tai kommentti 

Kysyin aiemmin noin klo 1817, että mihin Kultareunan pikaraitiotiepysäkki on kadonnut 

suunnitelmista? Erittäin tärkeä alueen asukkaille 

 

Kysymys tai kommentti 

Viittasin etukäteen esittettyyn kysymykseen, jossa oli myös liite mukana. En saanut Vastausta 

etukäteen esitettyyn kysymykseen. Liitteen löydätte, kun katsotte läpi etukäteen esitetyt 

kysymykset ja toivonmukaan myös tte niihin 

 

 

 



 
 
 

Illan aikana jaetut linkit kootusti 

Tilaisuuden verkkosivu (linkki vie hel.fi -sivulle) hel.fi/asukastilaisuudet > Uutta Länsi-Helsinkiä 

30.3.2022, johon tulee tallenne ja chat sekä josta löytyy linkki illan palautelomakkeeseen. 

Lisätietoa hankkeista 

Lännen psykiatri- ja päihdepoliklinikkatoiminta, palautetta voi antaa Kerro kantasi-kyselyssä 

https://kerrokantasi.hel.fi/haagapkthk 

Läntinen bulevardikaupunki: https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/lantinen-bulevardikaupunki, linkki vie 

hel.fi -sivulle 

Haaganpuiston puistosuunnitelman laatiminen tulee perustumaan voimassa olevaan 

asemakaavaan, jossa puistoon on osoitettu uusi urheilukenttä. Kaavaan ja siihen liittyvään 

viitesuunnitelmaan voi tutustua tarkemmin täällä: 

https://kartta.hel.fi/helreport/planpdfloader/?id=11938 

Talin liikuntapuiston kaava: https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-

plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1517 

Hopeatien asemakaava https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-

plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1532 

Pitäjänmäen sähköaseman kaavamuutoksen tiedot, mielipiteitä voi jättää 28.3.-25.4.! 

https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-

plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1617 

Malminkartanon keskiosan suunnittelukilpailun Kerrokantasi -kommentointi: 

https://kerrokantasi.hel.fi/malminkartanon-

keskiosa?fbclid=IwAR1JBjL7sU_XiuQ3Jm4llopjsIS7t6odFDF3ibgbRh301GzVEo7kjqmmCiI 

Malminkartanon suunnitteluperiaatteet nähtävillä 14.3.-4.4.2022. 

https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2021-001338 

Hämeenlinnanväylän suunnitelmat: 

https://kartta.hel.fi/helreport/katu_ja_puistosuunnitelmat/?q=2664 

Kuninkaantammenkierron koulu ja päiväkoti, uutinen kilpailutuloksesta: 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/kuninkaantammen-koulun-ja-paivakodin-kilpailun-

voittaja-valittu 

 

Taustatietoa illan aiheisiin liittyen 

Tontin täydennysrakentaminen: taydennysrakentaminen.hel.fi, linkki vie hel.fi -sivulle 

Taloyhtiöiden energianeuvonta hel.fi/energiaremontti, linkki vie hel.fi -sivulle 

Uutinen Helsingin väestön kasvusta, ennuste: 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-vakiluku-ylittaa700000-asukasta-vuonna-

2028 

Helsingin väestötietoja 

https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_10_21_Tilastoja_13_Sinkko_Maki.pdf 

http://hel.fi/asukastilaisuudet
https://kerrokantasi.hel.fi/haagapkthk
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/lantinen-bulevardikaupunki
https://kartta.hel.fi/helreport/planpdfloader/?id=11938
https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1517
https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1517
https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1532
https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1532
https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1617
https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1617
https://kerrokantasi.hel.fi/malminkartanon-keskiosa?fbclid=IwAR1JBjL7sU_XiuQ3Jm4llopjsIS7t6odFDF3ibgbRh301GzVEo7kjqmmCiI
https://kerrokantasi.hel.fi/malminkartanon-keskiosa?fbclid=IwAR1JBjL7sU_XiuQ3Jm4llopjsIS7t6odFDF3ibgbRh301GzVEo7kjqmmCiI
https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2021-001338
https://kartta.hel.fi/helreport/katu_ja_puistosuunnitelmat/?q=2664
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/kuninkaantammen-koulun-ja-paivakodin-kilpailun-voittaja-valittu
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/kuninkaantammen-koulun-ja-paivakodin-kilpailun-voittaja-valittu
http://taydennysrakentaminen.hel.fi/
http://hel.fi/energiaremontti
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-vakiluku-ylittaa700000-asukasta-vuonna-2028
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-vakiluku-ylittaa700000-asukasta-vuonna-2028
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_10_21_Tilastoja_13_Sinkko_Maki.pdf


 
 
 

Helsingin yleiskaava, esite: https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/esitteet/esite-2017-1-fi.pdf, linkki 

vie pdf -julkaisuun 

 

Yleiskaava aineistoineen: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-

ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/yleiskaava-2016 

Helsingin liito-oravaverkostotyö: 

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/aineistot/aineistoja-02-20.pdf 

Viherkerroin https://helsinginilmastoteot.fi/kaupungin-ilmastotyo/viherkerroin/ 

Lisää tietoa nykyisistä viljelypalstoista: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-

vapaa-aika/mokit-ja-viljelyspalstat/viljelyspalstat/ 

Luonnon monimuotoisuuden edistämisen toimintaohjelma: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-

ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/monimuotoisuus/monimuotoisuuden-turvaaminen/ 

Helsingin hyönteishotellit https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/helsingin-porriaisille-luotiin-

oma-hotellimallisto 

Nimistön suunnittelusta Helsingissä: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-

ymparisto/kaavoitus/kaavoituksen-tasot/nimistonsuunnittelu/ 

Kuntoporrasohjelma: https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-

23-19.pdf 

 

Osallistuminen ja palautteen antaminen, OmaStadi 

Suunnittelijoiden yhteystiedot:  https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-

liikenne/kaupunkiympariston-asiakaspalvelu 

Kysely sorakaduista on auki 10. huhtikuuta asti osoitteessa https://bit.ly/sorakatu-kysely 

Uutta Itä-Helsinkiä -verkkotilaisuus11.5.2022: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-

ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-itahelsinkia 

HSL:n palaute: https://www.hsl.fi/asiakaspalvelu/palaute 

Kasvatuksen ja opetuksen toimialan yhteystiedot ja palaute: https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-

koulutuksen-toimiala/fi/yhteystiedot-ja-palaute/ 

OmaStadi osallistuva budjetointi Helsingissä: https://omastadi.hel.fi/ , linkki vie hel.fi -sivulle 

OmaStadi-hankkeiden toteutusta voi seurata seurantasivustolta: 

https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/186 

OmaStadi koulureittitutkimus löytyy täältä: https://bit.ly/turvallinen-koulureitti-raportti 

Tilaa suunnitelmavahti sähköpostiisi: hel.fi/suunnitelmavahti, linkki vie hel.fi -sivulle 

Helsingin Karttapalvelusta löydät mm. käynnissä olevat suunnitelmat, voimassa olevat 

asemakaavat että suuren määrän erilaista ja mielenkiintoista tietoa kartalla https://kartta.hel.fi/, 

linkki vie kartta.hel.fi -palveluun 

https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/esitteet/esite-2017-1-fi.pdf
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/yleiskaava-2016
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/yleiskaava-2016
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/aineistot/aineistoja-02-20.pdf
https://helsinginilmastoteot.fi/kaupungin-ilmastotyo/viherkerroin/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-vapaa-aika/mokit-ja-viljelyspalstat/viljelyspalstat/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-vapaa-aika/mokit-ja-viljelyspalstat/viljelyspalstat/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/monimuotoisuus/monimuotoisuuden-turvaaminen/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/monimuotoisuus/monimuotoisuuden-turvaaminen/
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/helsingin-porriaisille-luotiin-oma-hotellimallisto
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/helsingin-porriaisille-luotiin-oma-hotellimallisto
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavoituksen-tasot/nimistonsuunnittelu/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavoituksen-tasot/nimistonsuunnittelu/
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-23-19.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-23-19.pdf
https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/kaupunkiympariston-asiakaspalvelu
https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/kaupunkiympariston-asiakaspalvelu
https://bit.ly/sorakatu-kysely
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-itahelsinkia
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-itahelsinkia
https://www.hsl.fi/asiakaspalvelu/palaute
https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/yhteystiedot-ja-palaute/
https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/yhteystiedot-ja-palaute/
https://omastadi.hel.fi/
https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/186
https://bit.ly/turvallinen-koulureitti-raportti
http://hel.fi/suunnitelmavahti
https://kartta.hel.fi/


 
 
 

Ohjeet karttapalvelun käyttämiseen: https://kartta.hel.fi/help/internet/fi/, linkki vie kartta.hel.fi -

palveluun 

Nähtävillä olevat suunnitelmat eli suunnitelmat, joihin voi juuri nyt vaikuttaa, näet 

osoitteessa hel.fi/suunnitelmat linkki vie hel.fi -sivulle 

https://kartta.hel.fi/help/internet/fi/
http://hel.fi/suunnitelmat
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