
 
 

 

 

Uutta Itä-Helsinkiä -verkkotilaisuus 11.5.2022 

Illan chatissä esitetyt kommentit ja kysymykset sekä vastauksia 

Aika: 11.5.2022 klo 17.00–20.00 

Paikka: verkkotilaisuus Teams live event 

Järjestäjä: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala 

 

Tilaisuuden kulku 

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

suunnitelmia ja hankkeita. Kysymyksiä tilaisuutta varten oli voinut esittää etukäteen 

kerrokantasi.hel.fi -palvelussa. Ennakkokysymyksiin vastattiin pääsääntöisesti osana esityksiä. 

Kivikon toimitila-alueesta ja Diakonissalaitoksen Hoivan Kurkimäkeen tulossa olevasta Asunto 

ensin -yksiköstä lisättiin ohjelmaan esitykset. 

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

lisätietoja. Chattiin tulleisiin kysymyksiin pyrittiin vastaamaan tilaisuuden aikana suoraan chatissä 

tai suullisesti. Suulliset vastaukset voi kuunnella illan tallenteesta. 

Tilaisuutta seurasi ja siinä oli samanaikaisesti paikalla maksimitilanteessa noin 240 kaupunkilaista. 

Chattiin tuli tilaisuuden aikana lähes 290 kommenttia ja kysymystä, joista osaan vastattiin 

yksityisesti koska niissä kysyttiin esimerkiksi teknistä apua. Muutama asiaton viesti jätettiin 

julkaisematta. 

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. 

Tämän dokumentin loppuun on koottu tilaisuuden chatissä jaetut linkit. 

Illan aikana chattiin tulleet kysymykset ja kommentit sekä vastauksia 
niihin 

Viesti moderaattorilta 

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

aiheisiin liittyen. 

Kysymys tai kommentti 

Kello 5:15 PM 

Käydäänkö Mellunmäen metroaseman alueen asioita? 



 
 
 

Vastaus 

Käydään. Alueesta on pieni esitys klo 17:35 jälkeen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko jokerikorttelin liikkeellelähdöstä uusia arvioita? 

Vastaus  

Neuvottelut kaupungin ja yksityisen kehittäjän kanssa ovat edelleen kesken. Viimeaikainen 

rakennuskustannusten nousu on valitettavasti hidastanut päätösten tekoa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mielenkiintoinen tuo itäväylän varren rakentaminen bulevardimaiseksi. Onko ajatuksia 

samankaltaisesta suunnittelusta välille Itäkeskus - Myllypuro Kehä I varteen? 

Vastaus 

Kehä I ei ole voimassa olevassa yleiskaavassa bulevardisoimisen piirissä. 

 

Kysymys tai kommentti 

MIllainen on KUrkimäen PTS suunnitelma? 

 

Kysymys tai kommentti 

kenelle rakennetaan ? viime vuonna jo 3000 suomalaista muutti pois helsingistä 

Vastaus 

Kaupungistuminen on edelleen globaali megatrendi, eikä Helsinki ole poikkeus tässä. Nyt 

pandemian aikana muuttoliike on hieman rauhoittunut, mutta vielä on liian aikaista sanoa, että 

kaupungistumisen trendi olisi mitenkään suuremmin muuttunut. 

 

Kysymys tai kommentti 

Itäväylän osuus Itäkeskuksesta itäänpäin? Tuleeko kaistoja lisää? 

Vastaus 

Itäkeskuksesta itään Itäväylä on valtion omistama maantie, joten sen kehittämisestä tällä haavaa 

vastaa valtio. Alueelle on laadittu kehittämisselvitys, jossa on varauduttu 2+2 kaistaiseen 

maantiehen Kehä III:lle saakka. Valitettavasti hanke ei ole heidän investointiohjelmassaan. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Miksi pitää rakentaa stadi täyteen rumia korkeita taloja vieriviereen? Esim Kalasatama ja 

Jätkäsaari tosi hengettömiä, ainoa luonto koirapuisto. Miksi ei stadi voi laajentua Östersundomin 

pelloille jos kerran on "pakko laajentaa"? 

Vastaus 

Helsinkiä pyritään kehittämään tasapainoisesti ja monipuolisesti koko kaupungin alueella ja tällä 

hetkellä meillä on käynnissä Östersundomin osayleiskaava, jossa määritetään Östersundomin 

kaupunkirakenteellinen tulevaisuus. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mellunkylä, Mellunmäki: Eihän vaan Ojapuiston kaunis koivumetsä varsinki Ojatien länsipuoli, jota 

kaupunki on ylläpitänyt ja hoitanut jää rakentamisen alle? ..lähialueella on paljonkin ryteikköistä 

”metsää” ja joutavaa peltoa rakentamiseksi. 

Vastaus 

Tavoitteena on, että Ojatien länsipuoli jää pääosin puistoalueeksi. 

 

Kysymys tai kommentti 

Matokallio: rakentaminen tulee tuhoamaan myös jäjelle jäävän metsän monimuotoisuuden. 

 

Kysymys tai kommentti 

Myllypuro: Matokallion osalta miten käy upean kalliomäen? Pystytäänkö sitä säästämään yhtään? 

Vastaus 

Suurin osa metsästä säilyy edelleen, vaikka halli rakennetaankin. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mistä kumpuaa tarve näin monelle jäähallille? 

 

Kysymys tai kommentti 

Ei ole enää varaa menettää yhtään metsiä! 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Ollaanko alueen nopeusrajoituksia tarkastelemassa? Kauppakartanonkadulle sopisi hyvin 30 km/h, 

jolloin liikennevaloja voisi vähentää. Itäväylän nopeutta voisi alueen meluhaitat huomioiden 

pudottaa 40 km/h. 

Vastaus 

Viimeisin nopeusrajoitusjärjestelmän tarkistus Helsingissä vuonna 2019. Tuskin mitään kokonaisia 

katuja koskevia muutoksia tullaan tekemään lähiaikoina. Tuolloin bussin reittikatujen 

nopeusrajoitukseksi asuntoalueilla päätettiin 40 km/h. Ainoastaan pistekohtaisesti erityiskohteiden 

läheisyydessä nopeusrajoitus voidaan laskea 30 km/h. 

 

Kysymys tai kommentti 

Pääseekö kaupunkilaisetkin katsomaan tai kokeilemaan, miten tuo HAVA toimii? Esim. HRI-

palvelun kautta? 

Vastaus 

HAVAsta on julkaistu taustaraportti, jota pääsee lukemaan: 

https://api.watch.kausal.tech/documents/107/Asemakaavojen_v%C3%A4h%C3%A4hiilisyyden_arv

iointi_-raportti.pdf 

 

Kysymys tai kommentti 

Vartioharju: Itäinen kaupunkibulevardi. Minkälaisin periaattein ja tavoin alueen asukkaita ja 

kiinteistönomistajia on lähestytty ja minkälaiset yleiset periaatteet ja käytännöt kaupungilla on 

näissä hankkeissa yleensä em. tahojen kontaktointiin etukäteen? Nyt suunnitelmissa on jo joitakin 

kiinteistönomistajien kommentteja tai toiveita tms. mutta osa meistä ei ollut edes kuullut koko 

asiasta ennen kuin tieto siitä tuli sosiaalisessa ja muussa mediassa. 

Vastaus 

Itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteiden laatimiseen ryhdyttiin juuri siitä syystä, 

että alueen tulevaisuuden kehittämisestä saadaan kokonaiskäsitys. Suunnitteluperiaatteet eivät ole 

oikeusvaikutteinen kaavataso yleiskaavan ja asemakaavan tavoin, vaan ne ohjaavat kaupungin 

sisäisenä ohjeena alueen asemakaavoitusta ja kehittämistä.  

Koska alueelta on noussut kiinnostusta ja kyselyitä myös yksityisiltä maanomistajilta mm. koskin 

yleiskaavan mahdollistamaa maankäytön muutosta, ryhdyttiin laatimaan suunnitteluperiaatteita. 

Tästä käynnissä olevasta työstä tiedotettiin myös 26.5.2021 ja 1.12.2021 Uutta Itä-Helsinkiä 

verkkotilaisuuksissa. 1.12. kerrottiin myös, että keväällä 2022 nähtävillä ovat 

suunnitteluperiaatteiden OAS ja luonnos. 

Nyt ajankohtainen nähtävillä oleva osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaihe (OAS) on juuri se 

kohta, kun hankkeista tiedotetaan laajemmin asukkaille, kysytään ja vastaanotetaan mielipiteitä. 

OAS:in yhteydessä on nähtävillä suunnitteluperiaatteiden luonnos, joka kehittyy varsinaisiksi 

suunnitteluperiaatteiksi näkökulmien, palautteen ja suunnittelun edistymisen myötä. Se on arviolta 

valmis vuoden 2022-23 taitteessa. 

https://api.watch.kausal.tech/documents/107/Asemakaavojen_v%C3%A4h%C3%A4hiilisyyden_arviointi_-raportti.pdf
https://api.watch.kausal.tech/documents/107/Asemakaavojen_v%C3%A4h%C3%A4hiilisyyden_arviointi_-raportti.pdf


 
 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), suunnitteluperiaatteiden luonnos ja asukaskysely 9.5. - 

6.6.2022 karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2022-004834 

Suora linkki kyselyyn 6.6.2022 saakka: https://query.eharava.fi/3818 

Kyselyssä on mm. kohta, johon voi jättää yhteystiedot, jos toivoo yhteydenottoa esimerkiksi oman 

tonttinsa kehittämisen suhteen. 

 

Viesti moderaattorilta 

Tiedote Itäbaanan suunnittelun etenemisestä (4.5.2022): 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/itabaanan-suunnittelu-etenee?&pd=v 

Kysely Itäbaanan suunnittelusta välillä Valurinkatu–Marjaniementie, käy vastaamassa viimeistään 

22.5.!: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ce18f1d5-3fd2-4d91-912c-

0265501ac066?displayId=Fin2542755 

 

Kysymys tai kommentti 

Matokallio: noviisin silmään Itäkeskuksen lukion ja Puotinharjun yläasteen välinen kahden hylätyn 

hiekkakentän tontti sopisi vallan mainiosti jäähallillle. Onko tiedossa, miksi tuohon ei ole rakentunut 

mitään? 

Vastaus 

Tuolle alueelle kaavoitetaan ja rakennetaan uusi päiväkoti, leikkopuisto ja yleistä käyttöpuistoa. 

Pikaluisteluhalli ei mahtuisi tälle alueelle. 

 

Kysymys tai kommentti 

Tarkoittaako kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen priorisointi sitä, että niille varataan enemmän 

pinta-alaa katutilasta kuin autoliikenteelle? Vai tarkoittaako se ainoastaan, että autoliikennettä 

priorisoidaan hieman nykyistä vähemmän? 

Vastaus 

Eri liikennemuodoille varataan niiden tarpeisiin tarkoituksenmukaisesti tilaa. Enemmän ei aina ole 

parempi, turvallisuus ja sujuvuus on tärkeämpää. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen tarpeet 

pyritään priorisoimaan autoliikenteen edelle, mutta kaikkien liikennemuotojen toimivuudesta on 

tietysti huolehdittava. 

 

Kysymys tai kommentti 

Itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteissa todetaan sivulla 45 Riskutien ja 

Uussillanpuiston välisen alueen vuokratonttien osalta tarve kertaluontoiseen muutosprosessin eli 

tarkoittaa omakotitalojen purkamista. Onko tarkoituksena olla jatkamatta vuokrasopimuksia? Tällä 

muotoilulla romahtavat talojen arvot. 

Vastaus 

https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2022-004834
https://query.eharava.fi/3818
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/itabaanan-suunnittelu-etenee?&pd=v
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ce18f1d5-3fd2-4d91-912c-0265501ac066?displayId=Fin2542755
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ce18f1d5-3fd2-4d91-912c-0265501ac066?displayId=Fin2542755


 
 
 

Suunnitteluperiaatteiden luonnoksessa todetaan, että ”yleiskaavan mahdollistaman tehokkuuden ja 

bulevardimaisemman kaupunkitilan saavuttaminen todennäköisesti edellyttäisi kertaluontoista, 

vähintään korttelien laajuista muutosprosessia, jossa nykyinen rakennuskanta purettaisiin.” Tässä 

siis todertaan, mitä mahdollinen muutos ja yleiskaavan osoittama tehokkuus tarkoittaisi, ei sitä, että 

näin tehtäisiin. 

 

Kysymys tai kommentti 

Matokallio: itse olen päättänyt äänestää ns. jaloilla ja muuttaa loppuvuodesta pois Puotinharjusta, 

koska alueen ainoa vihreä henkireikä viedään. 

 

Kysymys tai kommentti 

Roihuvuoren keskustan suunnittelutilanne? 

 

Kysymys tai kommentti 

suomalaisten mielestä helsinki on nyt epäsuosituin asuinkaupunki 

 

Kysymys tai kommentti 

Itäväylä: kaupungin pitäisi välittömästi ottaa tie haltuunsa ja muuttaa kaduksi. Luulisi, että tämä on 

isossa asemassa nyt käsiteltävien suunnitelmien kohdalla? Miksi näin ei tehtäisi ja heti? 

Vastaus 

Maantien muuttaminen edellyttää neuvotteluja tien nykyisen omistajan eli valtion kanssa. Kadun 

muutoksen yhteydessä kehittämis- ja ylläpitovastuut siirtyvät kaupungille. Tämä edellyttää hyvin 

huolellista arviointia ja vaikutusten arviointia, joka vie oman aikansa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kulosaari: Onko Kulosaaren metroaseman ympäristöön suunnitteilla asuntoja? 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 5:30 PM 

Oliko siitä raidejokeri2:sta reittihahmotelmaa? Kiinnostaa menisikö se edelleen Kehä1 eteläpuolta 

pitkin Myllypurosta Viikkiin. 

Vastaus 

https://kartta.hel.fi/link/b8rdiP 

https://kartta.hel.fi/link/b8rdiP


 
 
 

ohessa linkki karttapalveluun raidejokeri 2 noudattelee kartassa näkyvää oranssia viivaa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Puotinharju: Onko päätetty mitä päätetty Olavinlinnantien kohdalla liikenteen osalta ? 

Vastaus 

Olavinlinnantien järjestelyt arvioidaan siihen liittyvien asemakaavojen yhteydessä. 

 

Kysymys tai kommentti 

iltaa kuljettavat Tiina Antila-Lehtonen, Sara Juntunen ja Anna Hurmeranta Niinpä tietenkin 

Vastaus 

Vanha tuttu tiimi :) 

 

Kysymys tai kommentti 

Mikä on Rusthollarin leikkipuiston tilanne? 

Vastaus 

Uusi leikkipuistorakennus on ohjelmoitu valmistumaan 2023 

Leikkipuiston peruskorjaus toteutetaan leikkipuistorakennuksen valmistumisen aikatauluun 

nivoutuen. Puistosuunnitelma on valmis, se yhteensovitetaan uuteen rakennukseen tarvittavilta 

osin. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko itään tulossa uusia ulkokuntosaleja? 

Vastaus 

Toimintasuunnitelmassa ei ole lähivuosille ulkokuntosaleja. Kivikon lähiliikuntapaikka on nyt 

toteutusvaiheessa. Liikuntapalveluille kannattaa esittää toiveita ulkokuntosaleista. 

 

Viesti moderaattorilta 

Tietoa tontin täydennysrakentamisesta: https://taydennysrakentaminen.hel.fi/ 

 

https://taydennysrakentaminen.hel.fi/


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Miksi painotetaan kehä I sisäpuolen kehittämistä. Mitä Kehä I ulkopuolisen alueen suhteen. Onko 

tarkoitus segregoida alueita. Mitä ollaan suunniteltu Kontulan osalle, kun Myllypurosta on luotu 

koulutuskampuksen alue. Millaista imagoa luodaan uudistettavalle Kontulalle? 

 

Kysymys tai kommentti 

Vartioharju/Vartiokylä: Miten tulevaisuudessa hoidetaan alueen lisääntynyt autokanta pysäköintiin 

liittyen. Jo nyt on alueen pienille ja mutkaisille kaduille on yleistynyt tapa kadunvarsipysäköintiin. 

Kehityssuunta ei ole hyvä autoilun turvallisuuden (näköeste) ja katujen siisteyden (puhtaanapito) 

suhteen. Autojen, joskus villiksikin käynyt pysäköinti on haitannut myös turvallista jalankulkua. 

Varsinkin talvella autot saattoivat tukkia jalankulkuväylät. Itäväylän varteen suunniteltavien 

kerrostalojen asukaspysäköintiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ei ole suotavaa että jo nyt 

kapeat väylät muuttuvat ikuisiksi ”pujotteluteiksi” lisääntyneen kadunvarsipysäköinnin takia. Ilmiö 

on jo nyt havaittavissa Liikkalankujan kerrostalotyömaan kohdalla, jossa rakentamisen aikaiset 

työntekijöiden autot ovat parkissa. 

Vastaus 

Asuntoalueille varataan pysäköintipaikkoja poliittisesti hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. 

Kadunvarsipysäköintiä pyritään sallimaan vieras- ja asiointitarpeita varten aina, kun sille on tilaa, 

jotta tonttien piha-alueita säästyisi pysäköintiä viihtyisämpään käyttöön. 

Helsingin pysäköintipolitiikan uudistaminen on ajankohtaista. Aihetta käsitellään kahden viikon 

päästä kaupunkiympäristölautakunnassa. 

Asuntoalueiden tonttikatujen pysäköintiperiaatteet on hyväksytty 

kaupunkisuunnittelulautakunnassa 30.10. 2018. Järjestelyillä on tarkoitus helpottaa erityisesti 

katujen talvikunnossapitoa. https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-

hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-

asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Kymp_2018-10-30_Kylk_29_Pk 

 

 Kysymys tai kommentti 

"Kaupunki haluaa kasvaa" ja "syy siihen on raha" siinäpä se, raha ratkaisee vielä tänäkin 

päivänä... valitettavasti, mutta onko se "kestävää kehitystä"? 

Vastaus 

Olemassa olevien tonttien täydennysrakentaminen on erinomainen keino juuri siihen, että metsiin 

ja muihin virkistysalueisiin ei kosketa. Uudet asuinrakennukset ovat pääsääntöisesti myös 

energiatehokkaampia kuin vanhat, joka näkyy elinkaaren aikana tuotetuista päästöistä. 

 

Viesti moderaattorilta 

Apua energiaremonttiin: https://helsinginilmastoteot.fi/energia/ 

 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Kymp_2018-10-30_Kylk_29_Pk
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Kymp_2018-10-30_Kylk_29_Pk
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Kymp_2018-10-30_Kylk_29_Pk
https://helsinginilmastoteot.fi/energia/


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Kaupunki haluaa kasvaa ja uusimman tutkimuksen mukaan hyvinvointia lisäävät viheralueet, 

metsät ja Helsingissä myös kalliot. Nyt on kiire ottaa tämä tuorein tutkimustieto huomioon 

Vastaus 

Viheralueiden tärkeys on kyllä jo pitkään ollut kaikille kaupungin toimijoille tiedossa. Kasvavassa 

kaupungissa on kuitenkin paljon ristikkäisiä aluetarpeita, jotka eivät kaikki voi toteutua. Siksi 

kaupunki joutuu punnitsemaan erilaisia näkökulmia ja hakea mahdollisimman toimivia 

kasvuratkaisuja tai niistä pidättäytymistä - niin virkamiesten kuin päättäjiemme toimesta. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 5:40 PM 

Myllypuro: Silloin kun väliaikaisen päiväkoti Myllynrattaan rakentamista asukkaiden käytössä olleen 

hiekkapohjaisen pelikentän päälle perusteltiin, painotettiin erittäin vahvasti sen olevan väliaikainen 

ja kentän palautuvan asukkaiden käyttöön alueen päiväkotipaikkatarpeen helpotuttua päiväkoti 

Neulasen uudisrakennuksen valmistuttua (ja tarjotessa vanhaa rakennusta suuremmalla 

lapsijoukolle päivähoitopaikan). Miten voidaan "syödä puheet" väliaikaisuudesta, kun väliaikaisuus 

oli pitkälti se vahvin argumentti alunpitäenkin? 

Vastaus 

Väliaikaista päiväkotia suunniteltaessa 2010-luvun alkupuolella näytti siltä, että lapsimäärä ei 

nouse Myllypurossa pysyvästi. Näin on kuitenkin käynyt. Päiväkodille on etsitty Myllypuron 

pohjoisosista muitakin paikkoja, mutta tarpeeksi isoa rakentamispaikkaa ei ole löytynyt. 

 

Kysymys tai kommentti 

Puotinharju/Myllypuro. Kaupunki rakentaa, mutta voisiko meille Puotinharjun asukkaille kertoa, 

mikä tulee olemaan meille asukkaille ulkoilualue Jääareenan mahdollisen rakentamisen jälkeen ? 

Matokallio ei ole suuri alue, 40 % kun räjäytetään siitä lähtee aikamoinen palanen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Täydennysrakentaminen: omalla tontilla sijaitseva rivitalomme sijoittuu Itäväylän 

suunnittelualueelle, joten nyt kiinnostaa pari asiaa: kannattaako enää korjata mitään (kattoremontti 

käynnistymässä juuri)? Ja mitkä mahdollisuudet tontin rakennusoikeuden nostamiseen ovat? 

Vastaus 

Voitte olla yhteydessä meihin, taydennysrakentaminen@hel.fi tai asemakaavoitukseen. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Minun on vaikea liikkua ja nyt lähin Lidl on Itiksessä. Voisiko tänne Puotilaan saada meille 

vähävaraisimmille Lidlin?? Täällä on jo iso K ja S -kauppa mutta Lidli puuttuu 

Vastaus 

Itäkeskuksen keskustan ja Puotilan metroaseman alueen kehittäminen lisää mahdollisuuksia 

kaupan rakentamiselle ja voi olla, että Lidl tulee olemaan yksi uusien tilojen yrittäjistä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Olisiko Mahdollista Saada Lisää Rakentamista Kivikon Macdonals liepeille niin saisi lisää asukkaita 

sinne ? 

 

Kysymys tai kommentti 

Kurkimäkeen ” Asunto ensin” yksikköön asutetaan pääasiassa päihde- ja huumeriippuvaisia, joilta 

ei vaadita päihteettömyytä. Vieressä on liikuntapuisto tennis- ja jalkapallokenttineen sekä 

kuntoilulaitteineen ja vieressä Kivikon frisbee puisto. Tuodaanko näin huumediilerit alle 3000 

asukkaan turvalliseen lähiöön nuorten urheilu- ja kuntoilupaikan keskelle. Kuinka alueen 

turvallisuutta parannetaan? 

 

Kysymys tai kommentti 

Katusuunnittelussa en ole nähnyt puitten ja muun kasvillisuuden huomioimista uusilla alueilla, 

esim. Kalasatama on paljas ja asfalttipeitteinen, miksi? 

Vastaus 

Katusuunnitelmiin kuuluu katumiljöösuunnitelma, jossa on tarkemmin esitetty katuvihreä. 

Katupuiden ja muun katualueen kasvillisuuden määrään vaikuttaa katutilan mitoitus, huomioiden 

myös maanalaiset rakenteet (putket, johdot jne). Mitoituksessa täytyy huomioida myös talviaika ja 

auralumi, ns. "normitalven" lumen määrä. Katupuita sijoitetaan aina mahdollisuuksien mukaan. 

Toimialalla etsitään keinoja lisätä katuvihreää olemassa oleville katualueille sekä pohditaan 

vaihtoehtoisia katuviheralueita uusilla alueilla. Tavoitteena siis löytää keinoja lisätä ja 

monipuolistaa kaupungin katuvihreää vuosien saatossa. 

 

Viesti moderaattorilta 

Kello 5:45 PM 

Tiedote Kivikon pohjoisosaan suunniteltavasta luonnonsuojelualueesta (07.4.2022): 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/kivikon-luonnonsuojelualue-070422 

Tiedote Kivikkoon rakennettavasta maa-ainesten kierrätyskentästä (28.10.2021): 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/kivikkoon-rakennetaan-kierratyskentta 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/kivikon-luonnonsuojelualue-070422
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/kivikkoon-rakennetaan-kierratyskentta


 
 
 

Tiedote maakaapelin linjauksesta (11.4.2022): 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/helsinkiin-rakennettavalle-400-kilovoltin-

maakaapelille-on-valittu-alustava-reitti 

Tiedote Kivikon liikuntapuiston laajennuksesta (14.4.2021): 

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2021-04-14/kaupunkiymparistolautakunta-hyvaksyi-kivikon-

liikuntapuiston-laajennuksen 

 

Kysymys tai kommentti 

Matokallio: Kaupunki vasemmalla kädellä räjäyttää kallioita ja oikealla kirjoittaa vihersuunnitelmia. 

Asukkaita ei kuunneltu kunnolla. Matokallion vieressä tosiaan hiekkakenttää ja tyhjää tilaa aivan 

tarpeeksi. 

 

Kysymys tai kommentti H 

Vuosaaressa kulkee jo metro, sinne ei tarvita raitiovaunuja. 

Vastaus 

Yleiskaavan raitiotievaraus korvaisi runkobussilinjan 560, mikäli reitin varren kysyntä kasvaisi niin 

suureksi, että bussin kapasiteetti ei enää riitä. Tämä ei siis ole vielä pitkään aikaan ajankohtaista. 

 

Kysymys tai kommentti 

Tuhoaako sähkölinja Hallainvuorta. 

 

Kysymys tai kommentti 

Asiakkaita siis 

 

Kysymys tai kommentti 

Kivikon luonnonsuojelualue: Miksi alueen rajalle piti rakentaa purkujätteiden käsittelyalue? 

Vastaus 

Alueella on voimassa asemakaava, jossa tämä tontti on osoitettu erityisalueeksi pilaantumattomien 

maa-ainesten käsittelyyn. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko Kivikon helikopterikentän jatkoselvityksissä tarkoitus selvittää myös helikopterikentän 

vaikutuksia kaupungin eriytymiskehitykselle? Millaista positiivista kehitystä helikopterikentän 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/helsinkiin-rakennettavalle-400-kilovoltin-maakaapelille-on-valittu-alustava-reitti
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/helsinkiin-rakennettavalle-400-kilovoltin-maakaapelille-on-valittu-alustava-reitti
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2021-04-14/kaupunkiymparistolautakunta-hyvaksyi-kivikon-liikuntapuiston-laajennuksen
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2021-04-14/kaupunkiymparistolautakunta-hyvaksyi-kivikon-liikuntapuiston-laajennuksen


 
 
 

odotetaan lähialueelle ja sen asukkaille tuovan ja millä perusteella? Maallikon käsityksen mukaan 

kenttä ei alueen houkuttelevuutta lisää. 

 

Kysymys tai kommentti 

Itäkeskus: Milloin jokerikorttelin rakentaminen alkaa? Sen piti alunperin valmistua raidejokerin 

liikenteen alkamiseen mennessä, mutta nyt tehdäänkin kuulemma tilapäinen päätepysäkki ja 

lopullinen tehdään vasta myöhemmin. 

Vastaus 

Tähän kysymykseen vastataan kohta tilaisuudessa ääneen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Vartioharju - Alueelta puuttuu leikki/urheilupaikka lapsille ja nuorille. Olisi hienoa, että sen voisi 

rakentaa osana Itäistä rantareittiä. Tällä hetkellä lapset ohjataan leikkimään Viikinki-päiväkodin 

pihalle, joka vapautuu viiden jälkeen. Tämä ei ole kestävä ratkaisu. Alueellinen MLL voisi järjestää 

tapahtumia urheilu/leikkipaikalla, mikä voisi olla lapsiperheiden kokoontumispaikka ja luoda 

yhteisöllisyyttä alueella.         

Vartioharjun leikki/urheilupaikka olisi äärimmäisen tärkeä ja akuutti! Koirille on tarjolla hienot 

puistot, mutta lasten ja nuorten paikat puuttuvat, 

Vastaus 

Vartioharjussa on tunnistettu katvealue leikkipalveluverkostossa myös kaupungin selvityksissä. 

Teemme parhaillaan kartoitusta eri toimialojen leikki- ja liikuntapalveluista alueella ja sitä myötä 

mietimme ratkaisua ongelmaan. Yhtenä haasteena on, että alueella on suhteessa vähän 

kaavoitettuja viheralueita. Alueen kaavoituksessa ja jatkosuunnittelussa otetaan huomioon tarve 

uusille leikki- ja liikuntapalveluille. 

Alueelta puuttuvan kokoontumistilan /-paikan järjestäminen lähitulevaisuudessa ei sinänsä ole 

kaavoituksen asia – pidemmällä tähtäimellä toki kaavoitukseen liittyvää, mutta jos ja kun tarve on 

akuutti, tulee käydä kokonaisuus läpi mm. kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelun kanssa. Viemme viestiä 

myös sinne suuntaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Myllärintie 10: Millä aikataululla tämä toteutetaan? 

Milloin purettavien asuntojen asukkaille aletaan tarjoamaan uusia asuntoja? ja voiko niihin 

vaikuttaa itse, millaista asuntoa ja mistä haluaa? 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko Itäväylä tarkoitus muuttaa yksikaistaiseksi suuntaansa, ja näin hidastaa autoliikennettä 

matelemalla eteneväksi? Jos näin on tarkoitus, ja kuvitellaan että näin saadaan ihmiset luopumaan 



 
 
 

autoilusta ja (pakko) siirtymään joukkoliikenteen käyttäjiksi, niin perheemme muuttaa toiseen 

kaupunkiin. 

Vastaus 

Ei ole tarkoitus. Itäväylä säilyy jatkossakin Itä-Helsingin tärkeänä pääkatuyhteytenä, jonka 

toimivuus turvataan. Mahdollinen kehittäminen riippuu nykyisestä tien omistajasta eli valtion 

halusta/mahdollisuuksista investoida väylään. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kiitoksia valvojalle vastauksesta, se oli vielä mieleinen:) Mielenkiintoisia ja aluetta kehittäviä 

suunnitelmia vireillä. Kiitos tilaisuuden järjestäjille, myös siitä että asukkaat pääsevät mielipiteensä 

kertomaan. Työniloa 

Vastaus 

Kiitos sinulle mielenkiinnostasi ja iltaan osallistumisesta! Kauniita kevätpäiviä, ja tervetuloa 

asukastilaisuuksiin jatkossakin. :) 

 

Kysymys tai kommentti 

Kontulan ostari: Voisiko kaupunki käydä kunnostamassa vastuulleen kuuluvan osan Kontulan 

ostarin parkkipaikasta? Parkkikentällä on isoja monttuja, joihin on mahdillista autonsa rikkoa. 

Kaupungin vastuulle kuuluva puoli parkkialueesta on todella rähjäisen näköinen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Minkä verran esim. täydennysrakentamista on tulossa muualle kuin Itä-Helsinkiin vai sijoitetaanko 

kaikki asukaslisäys edelleen tänne? Entä nämä maamerkeiksi kutsutut asuntotornit, mille muille 

asuinalueille kuin itään niitä tulee? En ole nähnyt ensimmäistäkään esim. Maunulassa tai 

Oulunkylässä tulevasta Raide-Jokerista huolimatta. 

Vastaus 

Meillä on vireillä noin 120 vuokratonttien täydennysrakentamishanketta ja niistä noin 25 on Itä-

Helsingissä. Maankäyttösopimushankkeita meillä on neuvottelu/toteutusvaiheessa vain noin 5. 

 

Viesti moderaattorilta 

Diakonissalaitoksen tiedote hankkeesta 11.4.2022: https://www.newsbox.fi/featured/kurkimakeen-

perustetaan-tuetun-asumisen-yksikko-asunnottomille/ 

 

Kysymys tai kommentti P 

Kivikon luonnosuojelualue: tämä tuntuu täydeltä harhauttamiselta, kun samaan aikaan Kivikon 

teollisuusaluetta laajennetaan suoraan kohti tuota punaista aluetta. 

https://www.newsbox.fi/featured/kurkimakeen-perustetaan-tuetun-asumisen-yksikko-asunnottomille/
https://www.newsbox.fi/featured/kurkimakeen-perustetaan-tuetun-asumisen-yksikko-asunnottomille/


 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Miksi suunnitteluperiaatteissa ei ole sanallakaan mainittu lapsia tai nuoria? Eivätkö he ole 

kaupungin asukkaita? 

 

Kysymys tai kommentti 

Katusuunnittelussa en ole nähnyt puitten ja muun kasvillisuuden huomioimista uusilla alueilla, 

esim. Kalasatama on paljas ja asfalttipeitteinen, miksi? 

 

Kysymys tai kommentti 

Kivikon luonnonsuojeluauetta tulee laajentaa. On äärimmäisen tärkeää säilyttää viheryhteydet, ja 

ekologiset käytävät. Helsinki voisi helposti suojella heti kaikki vihersormet, jota 

vihersormijärjestelmää on sitäpaitsi kehitetty jo vuosia!. 

Vastaus 

Suunnitellun luonnonsuojelualueen ympärille on jo kaavoitettu virkistysaluetta ja suojaviheraluetta. 

Näiden alueiden status ei muutu. 

 

Kysymys tai kommentti 

Naapurustotyötä ei Kurkimäessä ole ollut. Alueella ei ole ollut kunnon tiedotusta. Tapahtuma jossa 

tietoa jaetaan on oltava esim. urheilukentällä ei kaikilla asukkailla ole kaikilla nettiyhteyttä. Tämä 

toiminta on suunniteltu täysin salaa. 

Vastaus 

Seuraava naapurustotapaaminen on näillä näkyminen Kurkimäen korttelitalolla elokuun alussa. 

Naapurustotyö on aloitettu, se saa muotonsa vuoropuhelussa alueen asukkaiden ja toimijoiden 

kanssa. Olemme lisäämässä vielä tiedottamista ja myös Englanniksi. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kivikon alueen suunnitelmat: Kiitos kun oli lisätty Kivikon alueen suunnitelmia aikatauluun! 

 

Kysymys tai kommentti 

Oulunkylän suunnalla täydennysrakentamista on viljalti Käskynhaltijantien vieressä, jossa kulkee 

raidejokeri 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Mikä Sosiaallinen status on Kontulalla tulevaisuudessa. Edelleenkö Huumeidedn käytön 

vakiinnuttaja ja kaikenkattavat palvelut koko uudenmaan alueella. Julkinen liikenne edesauttaa 

kaikkien ei sosiaalisten palveluiden käyttäjien yhteydet alueelle. Varmasta lähteestä tullut tieto 

kertoo, että PTS suunniteltiin asunnottomien yössä. Voisiko esim. Kulosaaren PTS suunnitellla 

asunnottomien ylössä? 

Vastaus 

Sosiaali- ja terveystoimiala suunnittelee ja järjestää päihdepalvelut toteamansa tarpeen mukaan. 

Kaupunkiuudistuksen yhteydessä on otettu esille tarve saada palvelut tasaisemmin ympäri 

kaupunkia 

 

Kysymys tai kommentti 

Vartiokylä/Vartioharju: mikä on uusien kerrostalojen asumismuoto? Omistus, vuokra, 

osaomistus…? 

Vastaus 

Kaikkia näitä. Pyrkimys on koko Helsingissä hallintamuotojen sekoittuminen, eli se, että lähialueilla 

on monipuolisia asuntomahdollisuuksia ilman selviä tietyn hallintamuodon (esim. vuokra-

asuntojen/omistusasuntojen) kasaumia. Tällä pystyy myös vähentämään alueiden 

segregoitumisriskiä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mites Tuo Herttoniemen Metroasema Homma, Voisiko Sitä Pää Metroaseman remonttia aikaistaa, 

ei sitä Hertan päädyn vaan sitä toista ? 

 

Kysymys tai kommentti 

Mellunkylä, Mellunmäki: Eihän vaan Ojapuiston kaunis koivumetsä varsinki Ojatien länsipuoli, jota 

kaupunki on ylläpitänyt ja hoitanut jää rakentamisen alle? ..lähialueella on paljonkin ryteikköistä 

”metsää” ja joutavaa peltoa rakentamiseksi. 

 

Kysymys tai kommentti 

Fingridin maakaapelista olisi voinut mainita, että se tulee kulkemaan ulkoilureitin alla Kivikon 

metsän läpi. Työn aikana reitti tulee olemaan katkonainen. Vaikkei itse kaapeli näy rakentamisen 

jälkeen tulee se jonkin verran aiheuttamaan puiden poistoa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Paljon puretaan, ekogogista 



 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Raidejokeri2: Onko tarkka linjaus Kivikon metsän kohdalla päätetty? Miten linjaukseen voi 

vaikuttaa? 

Vastaus 

Reittiä ei ole päätetty, reitistä on vasta alustavia luonnoksia. Siihen voi vaikuttaa ainakin sitten, kun 

raitiotien asemakaavoja tehdään. Aikataulusta ei ole tarkkaa tietoa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Segregaatio Helsingissä. huolestuttavia merkkejä on havaittavissa Itä-Helsingissä, onko Helsingin 

kaupunki pohtinut miten tämä saataisiin pysäytettyä ? 

Vastaus 

Helsingissä kiinnitettään paljon huomiota segregaatioon ja sen ehkäisyyn. Yksi keino on 

monipuolinen asuntotuotanto, esim. vuokratalopainotteisille alueille omistusasumista tai 

asumisoikeusasuntoja. Kaupungissa on käynnissä myös kaupunkiuudistusprojekteja, joissa 

keskitytään monipuolisesti alueen kehittämiseen. Lisätietoa näistä: 

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kestava-kaupunkikehitys/kaupunkiuudistus/alueet 

Myös positiivisen diskriminaation rahoitus kouluille on yksi konkreettisista keinoista, joita käytetään. 

 

Viesti moderaattorilta 

Länsimäentien eteläosan asemakaavan muutos: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2021%20-

%20008307 

Tiedote Länsimäentien ja Itäväylän läheisyyteen suunnitelluista kerrostalokortteleista ja Ojapuiston 

kehittämisestä (9.5.2022): https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/mellunkylaan-

lansimaentien-ja-itavaylan-laheisyyteen-kerrostalokortteleita-ja-ojapuistoa-kehitetaan?pd=v 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 6:00 PM 

Jäähallin paikka Herttoniemen kartanon naapurista kannattaa siirtää tänne, on liikenteellisesti 

parempi ja eitule liian pitkiä autoilumatkoja perheille. Metron lähelle. Herttoniemen luontotontti on 

liian upea uhrattavaksi jäähallille. Nuorille liikuntapaikka. 

Vastaus 

Herttoniemen jäähalli on kiireinen hanke., koska se korvaa kantakaupungin alueella poistuvia 

halleja. Herttoniemen tontti on valmiiksi kaavoitettu urheilurakentamista varten. 

 

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kestava-kaupunkikehitys/kaupunkiuudistus/alueet
https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2021%20-%20008307
https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2021%20-%20008307
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/mellunkylaan-lansimaentien-ja-itavaylan-laheisyyteen-kerrostalokortteleita-ja-ojapuistoa-kehitetaan?pd=v
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/mellunkylaan-lansimaentien-ja-itavaylan-laheisyyteen-kerrostalokortteleita-ja-ojapuistoa-kehitetaan?pd=v


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Joukkoliikenne poikittain hidas. Matka julkisilla 45-50 min töihin, autolla alle 15 min. Jokerit, 

bussilinjat menee kauempaa tai sisältää vaihtoja. Lisää vaihtoehtoja poikittain. 

Vastaus 

Kaupungin joukkoliikennesuunnittelijat ovat samaa mieltä ja tarkoitus onkin vahvistaa 

joukkoliikennettä verkkona, erityisesti poikittaista tarjontaa lisäten. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko Myllypuron jääurheilukeskuksesta tehty HAVA- vähähiilisyyden arvionti? 

Vastaus 

Asemakaava on vahvistunut tuossa kohdassa sen verran kauan sitten, että HAVAa ei vielä ole 

ollut olemassa tuolloin. Vähähiilisyyden arviointia on tehty vasta aivan viimeisimmissä 

asemakaavoissa Helsingissä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mellunmäki: alunperin Länsimäentien pohjoispuoli (Länsimäentie - Vaarnatie - Naulakalliontie) on 

ollut pientaloaluetta. Nyt sinne ollaan suunnittelemassa/kaavoittamassa 4-6 kerroksisia taloja. 

Miten varmistetaan alueella jo olevien pientalojen sijoittuminen kerrostalojen sekaan ilman että 

kerrostalot pimentävät näkymät kokonaisuudessaan? Miten Naulakalliontien liikennejärjestelyt on 

ajateltu hoitaa? Katu on jo nyt varsin ahdas ja kadun varsi pysäköityjä autoja täynnä. Ja vielä 

viimeiseksi: kuinka paljon alueella nyt olevasta varsin mahtavasta koivikosta on mahdollisuus 

säilyttää? 

 

Kysymys tai kommentti 

Suunnittelijoiden pitää jalkautua ja kokeilla, kuinka liikkuminen oikeasti onnistuu. Varsinkin 

poikittain. 

 

Kysymys tai kommentti 

Eli voiko vielä harjoitusjäähallin kaavamuutos onnistua? 

 

Kysymys tai kommentti 

Toivon luonnontilaisia viheralueita, joka paikkaan ei tarvitse samanlaisia esim. puronvarsien 

kivikot. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Itäkeskus: Milloin Mustapuron kunnostus alkaa? 

 

Kysymys tai kommentti 

Helsingissä voitaisiin hyvin tehdä päätös että rakennetaan ainoastaan jo valmiiksi rakennettuja 

alueita. Nyt jäljellä olevat metsät ja muut viheralueet säästettäisiin asukkaille ja luonnon eläimille. 

 

Kysymys tai kommentti 

Tiivis kaupunki Itään kauhistus. Taidan muuttaa pois heti eläkeiän myötä, reilu 2v :) Ihana 

metsäinen kaupunginosa tuhotaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Monipuolista liikuntaa ja kulttuuritiloja - elinkeinoelämäkin hyötyy jos harjoitusjäähallirakennus olisi 

monimuotoisempi 

 

Kysymys tai kommentti 

Vartioharjun Leikki/urheilupaikka- Vartioharjun alueelle rakennetaan uusia kerrostaloja mm. 

Vehkalahdentien varsi. Alueelta puuttuu leikki/urheilupaikka lapsiperheille. Paikkana mielellään 

Itäisen Rantatien alue. 

Vastaus 

Vien tätä verkostotarkastelua tekevien maisema-arkkitehtien tietoisuuteen. Ja alueen kaavoittajat 

ovat kuulolla. Palautetta voi antaa myös https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-

ja-vaikuta/palaute/anna-palautetta 

Vartioharjussa on tunnistettu katvealue leikkipalveluverkostossa myös kaupungin selvityksissä. 

Teemme parhaillaan kartoitusta eri toimialojen leikki- ja liikuntapalveluista alueella ja sitä myötä 

mietimme ratkaisua ongelmaan. Yhtenä haasteena on, että alueella on suhteessa vähän 

kaavoitettuja viheralueita. Alueen kaavoituksessa ja jatkosuunnittelussa otetaan huomioon tarve 

uusille leikki- ja liikuntapalveluille. 

 

Kysymys tai kommentti 

Länsimäentien eteläosan sähkölinja menee maan alle. Tutkitaanko myös Länsimäentien 

pohjoisosan linjan hautaamista? 

 

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


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Koska Helsinki ottaa käyttöön lintuystävällisen rakentamisen? Lintuystävällinen rakentaminen on jo 

maailmalla laajasti huomioitu korkeassa kaupunkirakentamisessa. Monimuotoisuuden katoaminen 

ja hyönteisten väheneminen ovat jo todella haasteellisia linnuille. Koska tämä huomioidaan 

Helsingissä teoissa?? 

 

Kysymys tai kommentti 

Eikö soraharjuntien varteen pitänyt tulla ok-taloja, nyt pienkerrostaloja, mihin korvaaviea okt? 

 

Kysymys tai kommentti 

Malmin lentoaseman rakentaminen outoa. Rakennus tulevat painumaan kuten lähialueen 

rakennukset jo tekevät. Pehmeä turve suo maaperä huono. 

 

Kysymys tai kommentti 

Ja osallisuus harjoitusjäähallin sijoittumiseen yhteisöjen kannalta on tärkeää, jos kaavamuutoksen 

mahdollisuus on vielä, niin käytännössä harjoitusjäähalli olisi parempi suunnitella 

monipuolisemmaksi ja Mellunmäen metron läheisyyteen? 

 

Kysymys tai kommentti 

Olisi tosi hyvä, että kaupunki kehittäisi muunkin strategian asuinalueiden eriarvoistumiskehityksen 

hillitsemiseksi kuin täydennysrakentamisen ja viimeisten viheralueiden kaavoittamisen. 

Vetovoimainen peruskoulu ja lukio selkeillä lisäresursseilla, hyvät peruspalvelut lähellä, (lopetetaan 

näiden palveluiden keskittäminen idässä), mahdollistetaan loistavat liikkumismahdollisuudet 

(paremmat kuin muualla) ja kaupungin edullisia liikuntapalveluita, nuorisotoimintaa jne. Tehtäisiin 

siis tarkoituksella positiivista diskriminaatiota kaikilla mahdollisilla toimialoilla. 

Vastaus 

Kaupunkiuudistus on kaikkien toimialojen yhteinen ponnistus. Palvelut ovat tärkeä osa 

kokonaisuutta. Myös kasvatuksen ja koulutuksen toimiala selvittää osaltaan mahdollisuuksia 

Mellunkylän kaupunkiuudistusalueen vetovoiman parantamiseksi. Kulttuuri- ja vapaa-ajan 

palveluita pyritään myös kehittämään kaupunkiuudistusalueilla. 

 

Kysymys tai kommentti 

Helsinki on seminaareissaan esitellyt kestävää ekologista rakentamista joka huomioisi myös 

eläimet, linnut ja hyönteiset. Koska tätä aletaan konkreettisesti toteuttaa? Pitäisikö suunnittelijoita 

ja arkkitehtejä kouluttaa näistä asioista? 

 



 
 
 

Viesti moderaattorilta 

Kaikki nähtävillä olevat kaavat ja liikennesuunnitelmat: https://www.hel.fi/suunnitelmat 

 

Kysymys tai kommentti 

Kontulan pelastusasema parantaa palvelua, lyhyemmät ajomatkat. 

 

Kysymys tai kommentti 

Segregaatiota ehkäistään myös elävillä monimuotoisilla viheralueilla. Siitä on myös ihan tuoretta 

tutkimustietoa! 

 

Kysymys tai kommentti 

Itäkeskus: Helsingin kaupunginvaltuusto päätti Itäkeskuksen Ystävyydenpuistoon rakennettavasta 

yhteisväestönsuojasta vuonna 1974. Millä tavoin hanketta on edistetty? Milloin väestönsuojan on 

tarkoitus olla käytössä? 

Vastaus 

Noin 10 vuotta sitten kesken jäänyttä kalliosuojan suunnittelua todennäköisesti jatketaan vuoden 

tai parin sisällä. Investointipäätökset ja siten toteutusaikataulujen laadinta ovat edelleen kesken. 

 

Viesti moderaattorilta 

Kysymykset vastauksineen julkaistaan myös lähipäivinä tämän kaupungin verkkosivuilla 

hel.fi/asukastilaisuudet 

Seuraa kaupunkisuunnittelua Suunnitelmavahdin avulla: 

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/suunnitelmavahti/ 

Anna palautetta illasta: https://forms.office.com/r/nrLatcf8Ln 

 

Kysymys tai kommentti 

"Alueella on voimassa asemakaava, jossa tämä tontti on osoitettu erityisalueeksi 

pilaantumattomien maa-ainesten käsittelyyn." Tämä ei itse asiassa vastannut kysymykseen, joten 

tarkennetaan: miksi on ylipäätään tehty tuollainen asemakaava, eikö olisi ollut parempi säästää 

koko alue? Eihän millään ole mitään merkitystä, jos vastaus on asemakaava. Varsinkin kun nämä 

prosessit ovat niin pitkiä, että tavallisen kansalaisen on aivan mahdoton pysyä kärryillä, että mitä 

tapahtuu missäkin kohtaa. Toivoisin, että siellä kaupunkisuunnittelussa mietittäisiin kokonaisuuksia 

hieman paremmin. 

 

https://www.hel.fi/suunnitelmat
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/suunnitelmavahti/
https://forms.office.com/r/nrLatcf8Ln


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Kevyelle liikenteelle tarvittaisiin iso satsaus reittien merkitsemiseen, sujuvuuden / ajansäästön 

vuoksi. 

 

Kysymys tai kommentti 

Pidempien kävelyreittien varsille toivon levähdyspaikkoja, perinteisiä penkkejä mahdollisimman 

syrjässä liikenteeltä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Olisiko mahdollista saada vastauksia siitä, mitä konkreettisia toimenpiteitä segregaatiokehityksen 

pysäyttämisen eteen Mellunkylän alueella tehdään? Kovasti vakuutellaan niin chatissa kuin 

suullisessakin vastauksessa, että tehdään, mutta samalla kerrotaan projekteista, joiden vaikutus 

ainakin asukasnäkökulmasta tuntuu päinvastaiselta. Onko kaikilla muillakin Helsingin alueilla 

tekeillä helikopterikenttää, maanläjitystä tai asunto-ensin asuntolaa vastaavia suunnitelmia? 

Vastaus 

Kaikki kaupungin toimialat velvoitetaan esittämään toimenpiteitä kaupunkiuudistusalueiden 

vetovoiman parantamiseksi. Toimenpiteitä kootaan parhaillaan ja niiden vaikutuksia tullaan 

mittaamaan. Isommat näkyvät parannukset esim. kaupungin palvelutilaverkkoon tapahtuvat 

valitettavasti hitaasti. Kaupunkiuudistuksen aikajänne ulottuu 2035 asti 

Vastaus 

Koulutustarjontaa on parannettu Itä-Helsingissä ja tullaan parantamaan lähitulevaisuudessakin: 

Vuosaaren lukion uusi rakennus on otettu käyttöön ja uusi Kielilukion rakennus on rakenteilla. 

Lisäksi Itä-Helsinkiin on saatu Metropolian ammattikorkeakoulun kampus sekä Stadin 

ammattiopistolle on rakenteilla Myllypuroon ja Roihupeltoon uusia tiloja. 

Viesti moderaattorilta 

Kaikki illan materiaali ja tilaisuudesta tehtävä videotallenne löytyvät kaupungin sivuilta: 

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

suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-itahelsinkia 

 

Kysymys tai kommentti 

Mikäli Mellunkylänpuroa siirretään pohjoisemmakssi tai etelämmäksi, toteutetaanhan kiinteistöjen 

rakentaminen niin että puro jatkossakin kulkee avouomassa eikä sitä laiteta kulkemaan putkessa? 

Vastaus 

Tavoitteena on, että puro olisi jatkossakin pääasiallisesti avouomassa Länsimäentien eteläosan 

kaavamuutosalueella. 

 

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


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Vartiokylä On aika suppea alue joten olisiko mahdollista saada se teboil 24, h auki ja joku k-market 

siihen lähelle? 

 

Kysymys tai kommentti 

Mielestäni Helikopterikenttä sopii hvyin Kivikkoon; Onhan Malmi lentokenttäaluetta perinteisesti. 

Tosi hyviä hankkeita menossa esim. Mellunkylässä nyt! 

 

Viesti moderaattorilta 

Myllärintie 10, asemakaavan muutos: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2019-001988 

 

Kysymys tai kommentti 

On irvokasta, että Karhunkaatajan hienon kallioalueen tuhoaminen on nimetty Helsingin 

"kestaväksi rakentamiseksi" 

 

Kysymys tai kommentti 

Toukokuuta ja rakentaminen onko kestävää ja laadukasta, paljon on rakennettu kaupungin 

vuokratonteille ja nyt on peloteltu tontin vuokrien kovilla korotuksilla. Ei saa käyttää kalliita 

infrastruktuurin päätöksiä, esim Kruunusiltako rahoitetaan tonttivuokrien korotuksilla? 

 

Kysymys tai kommentti 

Helsinki on kallis asua - voisiko pääkaupunkiseutua kehittää, niin luontoa ei enää tarvitse, saa 

tuhota? 

 

Kysymys tai kommentti 

Puotinharju: Kajaaninlinnantien asukaskadulla on runsaasti läpiajoliikennettä Ratasmyllynkujan 

kautta Ratasmyllyntielle liikennemerkkien kiellosta huolimatta (ainoastaan huoltoajo sallittu). 

Rakenteilla olevan Padel-hallin raskas liikenne käyttää Kajaaninlinnantietä. Miten kaupunki voisi 

pysyvin liikennejärjestelyin estää läpiajoliikenteen keväällä 2023 kun kielilukio on päättänyt 

lukukautensa ja rakennus jäänyt tyhjilleen (kielilukio muuttaa Kajaaninlinnantieltä Myllypuroon 

syksyksi 2023). Voimassaoleva kaava ei mahdollista ajoyhteyttä Kajaaninlinnantieltä 

Ratasmyllynkujalle. Miksi sellainen kuitenkin on? Läpiajoliikenteen määrä on satoja ajoneuvoja 

vuorokaudessa. 

Vastaus 

https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2019-001988


 
 
 

Tuo asia ratkaistaan kielilukion alueen asemakaavan yhteydessä. Varsin todennäköistä on, että 

siinä yhteydessä ajomahdollisuus Kajaaninlinnantien suunnasta poistuu. 

 

Kysymys tai kommentti 

Terveyskeskuksen pysäköinti olisi syytä olla ilmaista… 

 

Kysymys tai kommentti 

Puotila - Milloin Rusthollarin leikkipuisto remontoidaan? 

Vastaus  

Remontti valmistunee 2023. 

 

Viesti moderaattorilta 

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennus, asemakaavan muutos: 

https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2022-000760 

 

Kysymys tai kommentti 

Millä omistussuhteella Myllärintie 10 uudet asunnot tulevat 

Vastaus 

Tämänhetkinen ajatus on, että puolet olisi asumisoikeusasuntoja ja puolet vuokra-asumista. 

 

Kysymys tai kommentti 

Myllärintie 10: Millä aikataululla tämä toteutetaan? 

Vastaus 

Tavoitteena on, että kaavaehdotus olisi päätöksenteossa ensi vuoden aikana. Kaava saattaisi olla 

lainvoimainen alkuvuodesta 2024, jolloin kaavan mukaisen rakentamisen voisi aloittaa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Minkälaisia palveluja on suunniteltu terveys- ja hyvinvointikeskuksen Kontulan suppeamman 

palvelun pisteeseen? 

Vastaus 

Siitä minulla ei ole vielä tietoa, mutta otan selvää ja laitetaan vastaus internettiin tämän tilaisuuden 

jälkeen 

https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2022-000760


 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 6:30 PM 

Myllypuron liikennepalvelut ei kestä uusia ratkaisuja, jotka lisäävät puolella liikenteen määrä 

pienellä alueella 

 

Kysymys tai kommentti 

Myllypuron uusi palvelukeskus, pyritäänkö edes ajatustasolla parantamaan 

pysäköintimahdollisuutta nykyisestä? 

 

Kysymys tai kommentti 

Lyheneekö kiireettömän lääkäriajan saanti Myllypurossa? Myös hammaslääkäriaika? 

Vastaus 

Kiireettömien lääkäriaikojen pääsyn lyheneminen ja hammaslääkäriin pääsy on keskeinen tavoite 

kaikissa terveys- ja hyvinvintikeskuksissa 

 

Kysymys tai kommentti 

Mihin kuuluu Viikin ja Pihlajamäen terveyspalvelut? Koska niitä esitellään? 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko KERRO KANTASI -kyselyillä konkreettisia vaikutuksia? 

Vastaus 

Kerro kantasi -kyselyjen tulokset analysoidaan aina hankkeiden jatkosuunnittelun yhteydessä ja 

kyselyjen tulokset otetaan huomioon soveltuvin osin. Asemakaavoituksessa on kyselyjen lisäksi 

valtava määrä muita erilaisia reunaehtoja, jotka tulee huomioida suunnittelussa. Näin ollen kaikkia, 

usein ristiriitaisiakin kyselyjen tuloksia ei pystytä sellaisenaan ottamaan mukaan suunnitelmiin. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mitä kielilukion tilalle tulee? 

Vastaus 

Näillä näkymin tontti kaavoitetaan ensisijaisesti liikuntarakentamista varten. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Myllypuro tiivistyy liikaa, menee tukkoon, ilmansaasteet kasvaa liikaa, voiko kehän laittaa tunneliin 

? 

Vastaus 

Tällaisia tunnelisuunnitelmia ei ole tulossa. Kehä I:n ja Myllypurontien liittymään suunnitellaan 

eritasoliittymää. 

 

Kysymys tai kommentti 

Hyvinvointikeskus : Onko Puotinharjuun suunniteltu vanhuksille palveluita ? 

Vastaus 

Puotinharjuun ei tietääkseni ole vielä suunniteltu palveluja ikääntyneille, lähin palvelutalo on 

Itäkeskuksessa 

 

Kysymys tai kommentti 

Puotinharju/ Myllypuro: Myllypuron Liikuntapuistoon on suunnitteilla uusi tie. Suunnitelmassa 

(Itäkeskuksen ja sen ympäristön suunnitteluperiaatteet) Ratasmyllynpolku ja Olavinlinnantie 

yhdistetään toisiinsa. Missä on suunnitelmassa mainittu Ratasmyllynpolku? Tarkoitetaanko 

läpiajon sallimista Ratasmyllyntieltä Olavinlinnantielle ja edelleen Turunlinnantielle? Mitkä ovat 

perustelut tämän tien tarpeellisuudelle? Ratasmyllyntieltä on ajoyhteys Turunlinnantielle 

Varikkotien kautta. Suunniteltu tiealue on merkitty kaavassa leikki-ja oleskelualueeksi (le). 

Läpiajoliikenne ei sovi ahtaalle Olavinlinnantien asukaskadulle melu- ja muine haittoineen. 

Itäkeskuksen peruskoulu sijaitsee aivan suunnitellun kadun vieressä. Läpiajoliikenne vaarantaisi 

koululaisten turvallisuuden. 

Vastaus 

Näillä näkymin Olavinlinnantie tulee säilymään päättyvänä katuna eli läpiajoa ei tule. Asiaa 

pohditaan tarkemmin alueen kaavasuunnittelun yhteydessä seuraavan vuoden-parin aikana. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kun mietitään Kivikon terveysasemarakennuksen kohtaloa, otetaanko kaupunginosien 

eriarvoistumiskehityksen hillitseminen ja vetovoiman lisääminen huomioon? Samoin voisi nyt 

pohtia myös seurakuntayhtymän kiinteistön kohtaloa (Panoskuja 1) tästä näkökulmasta ja 

vaikuttaa asiassa seurakuntayhtymään. 

Vastaus 

Kivikko kuuluu kaupunkiuudistusalueisiin, joissa on tarkoitus ehkäistä eriarvoistumiskehitystä, 

mutta tarkemmin ei ole vielä tietoa rakennuksen kohtalosta. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Myllypuro: Lpk Ratasmyllyn huoltoliikennettä paljon päivittäin Myllysiivellä kevyen liikenteen 

seassa. Samoin Vanhustenkeskukselle ja kirkolle. Ajan kysymys milloin tapahtuu pahoja 

onnettomuuksia. Siellä myös pitsataksit päivittäin. Parantakaa liikennemerkkejä, jotta ajajat edes 

ymmärtävät kevyen liikenteen väyläksi. 

 

Kysymys tai kommentti 

Milloin Puhoksen uudempi osa puretaan? 

Vastaus 

Vuosilukua ei pysty vielä mainitsemaan. Ensin on tehtävä kaavamuutos ja siihen kuluu pari-kolme 

vuotta. Aikataulu on kiinni myös rakennukset omistavasta yksityisestä yhtiöstä ja muista yksityisistä 

osapuolista ostarin kehittämissä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Puotila: Vaikuttaako kaavamuutos Puotilan tekonurmeen? 

Vastaus 

Muutosalue ei ulotu jalkapallokentän alueelle. 

 

Kysymys tai kommentti 

Mihin liityntäpysäköinnin paikat tulevat 

Vastaus 

Mikäli kyse on Puotilasta, niin uusiin kortteleihin suunnitellaan myös pysäköintilaitos, joka palvelee 

asukaspysäköinnin lisäksi liityntäpysäköintiä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Tuleehan tuonne Puotilan Metroasemalle se Lidl? Nyt pelkät kalliit Easton (tosi kallis kauppa!) ja se 

jätti Prisma. Tosiaan liikkuminen jos hankalaa niin vaikea päästä Itiksen Lidliin asti asioimaan. 

Vastaus 

Tähän voi toistaiseksi vastata vain, että mahdollisesti. Asemakaavoissa emme luonnollisestikaan 

päätä mitkä toimijat sijoittuvat tiloihin. 

 

Viesti moderaattorilta 

Kajaaninlinnantie 4:n asemakaavan muutos: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2019-010693 

https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2019-010693


 
 
 

Raaseporinte 1:n asemakaavan muutos: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2021-012227 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko tuolla "keskusta-alueella" tarpeeksi vihreää, viherseiniä, miten materiaaleissa on huomioitu 

vähähiilisyys ja eläinystävällisyys? Onko rakentaminen lintuystävällistä rakentamista? 

Vastaus 

Itäkeskuksen keskustan, nykyisin kovin asfalttiselle alueelle on tavoitteena rakentaa pieniä puistoja 

ja lisätä katuvihreää uuden rakentamisen lomaan. Myös ilmastoviisas eli vähähiilinen rakentaminen 

tavoitteena. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kielilukio korjattiin vasta muutama vuosi sitten. Miten suunnittelu on näin lyhytnäköistä? 

Vastaus 

Kielilukioon tehtiin vain välttämättömimmät korjaustoimenpiteet, jotta se voisi olla käytössä vielä 

muutaman vuoden ennen uuden rakennuksen valmistumista ja mahdollisena väistötilana tämän 

jälkeen jonkin aikaa. 

 

Viesti moderaattorilta 

Itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteiden valmistelu: 

https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2022-004834 

Tiedote itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteista (9.5.2022): 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/itavaylan-varteen-suunnitellaan-tiiviimpaa-

kaupunkia?pd=v 

Karttakysely itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteista, vastaa 6.6. mennessä: 

https://query.eharava.fi/3818 

 

Kysymys tai kommentti 

Liikuntamyllyn saattoliikenne iltaisin vilkas, hidastaa liikennettä Myllypurontiellä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten Itäisen-Helsingin väestönsuojat? Nythän meille kaikille niitä ei ole osoitettu. 

Vastaus 

Puuttuvan Kauppakartanonkadun kalliosuojan suunnittelua ollaan käynnistelemässä uudelleen, 

mutta toteutusta ja aikataulua emme voi valitettavasti vielä 100 % varmuudella luvata. 

https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2021-012227
https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2022-004834
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/itavaylan-varteen-suunnitellaan-tiiviimpaa-kaupunkia?pd=v
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/itavaylan-varteen-suunnitellaan-tiiviimpaa-kaupunkia?pd=v
https://query.eharava.fi/3818


 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Myllypuro/Itäkeskus: Voisiko purettavan Itä-Helsingin kielilukion tontille rakentaa tärkeän 

luontokohteen, Matokallion paikalle suunniteltu liikuntakeskus? 

Vastaus 

Koulukeskuksen alueen suunnittelussa pyritään huolehtimaan puustoisesta yhteydestä 

liikuntapuiston alueelta Mustapuron laaksoon. Mustapuron pohjoispuolella olevan hiekkakentän 

tilalle on tavoitteena rakentaa vehreä leikkipuisto. 

 

Kysymys tai kommentti 

VARTIOHARJU: Suunnitteluperiaatteissa todetaan, että kaupungilla ei ole tiedossa yhdistystä, joka 

olisi toteuttamassa Vartiokylään siirtolapuutarha-aluetta. Kun Vartioharjun siirtolapuutarha ry tapasi 

kaupungin edustajia 2021, ilmoitti kaupunki, että hanketta voidaan edistää vain, jos hankkeeseen 

ryhtävä rakentaa myös alueen infran. Yksikään yhdistyspohjalla toimiva taho ei pysy rahoittamaan 

miljoonainfran rakentamista ja ylläpitoa. Miksi kuitenkin samanaikaisesti suunnitteluperiaatteissa 

annetaan ymmärtää, että kaupunki olisi valmis ensisijaisesti tukemaan rakennushankkeessa 

yhdistystoimintaa, kun näin ei kuitenkaan edes tapaamisessa annettu ymmärtää? 

 

Kysymys tai kommentti 

VARTIOHARJU: Jos kaupunki ei halunnut 2021 käydä keskustelua siirtolapuutarhan rakentamisen 

aloittamisesta, tarkoittaako tämä sitä, että kaupungin ajatuksena on nyt välttää alueen 

käyttöönotto, jotta se voidaan myöhemmin esittää kaavamuutoksella asumiskäyttöön, kun sopivaa 

kumppania ei löydetä? 

 

Vastaus 

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuuteen tulleen 

asukaspalautteen yhteydessä on selvitelty Vartioharjun siirtolapuutarha-asiaa, ja vastaus oli tällöin 

tuo Itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteiden luonnokseenkin kirjattu asia, eli: 

“Kaupunginhallituksen päätöksen (15.6.2009) mukaan uusien siirtolapuutarhojen tulisi rakentua ja 

olla ylläpidettävissä kokonaisuudessaan yhdistyksen tai sitä varten perustettavan yhtiön jäsenten 

omakustannusperiaatteella. Kaupunki voisi osallistua hankkeisiin vuokraamalla maapohjan 

kyseiseen tarkoitukseen ja olemalla alkuvaiheessa apuna yhdistystä tai yhtiötä perustettaessa. 

Samoin kaupunki voisi osallistua kustannuksiin, mikäli alueelle osoitetaan palsta, mökki tai muita 

alueita kaupunkilaisten yleiseen käyttöön. Kaupungilla ei ole tiedossa yhdistystä tai yhtiötä, joka 

olisi toteuttamassa Vartiokylään asemakaavassa esitettyjä siirtolapuutarha-alueita. Alueen 

toteutuminen ei ole varsinaisesti kaupungin käsissä.” Edelleen vastauksessa todetaan, että 

rakentuminen ja ylläpito kokonaisuudessaan toteutuu yhdistyksen tai sitä varten perustettavan 

yhtiön jäsenten omakustannusperiaatteella. Vastaajalla ei valitettavasti ole tiedossa kyseisen, 

vuoden 2021 tilaisuuden pöytäkirjaa. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Vartioharju - Olisiko mahdollista saada lapsille ja nuorille leikki- ja urheilupaikka? Keneltä tätä voisi 

tiedustella? Tällä hetkellä paikkaa ei ole. Lisää asuntoja rakennetaan koko ajan ja lapsiperheiden 

määrä lisääntyy. Muilla alueilla on paljon kivoja puistoja, täältä se puuttuu. Toivomme sitä osaksi 

itäistä rantatietä. Paljon hyviä paikkoja rannan läheisyydessä. 

 

Vastaus 

Vartioharjussa on tunnistettu katvealue leikkipalveluverkostossa myös kaupungin selvityksissä. 

Teemme parhaillaan kartoitusta eri toimialojen leikki- ja liikuntapalveluista alueella ja sitä myötä 

mietimme ratkaisua ongelmaan. Yhtenä haasteena on, että alueella on suhteessa vähän 

kaavoitettuja viheralueita. Alueen kaavoituksessa ja jatkosuunnittelussa otetaan huomioon tarve 

uusille leikki- ja liikuntapalveluille. 

 

Kysymys tai kommentti 

VARTIOKYLÄ/VARTIOHARJU: Kaupunki on kartoittanut tarkasti olemassa olevien 

maanvuokrasopimusten päättymisajankohtia. Tarkoittaako tämä sitä, että kaupunki ei tule 

uusimaan Itäväylän varrella olevien kiinteistöjen vuokrasopimuksia? Ymmärretäänkö kaupungilla, 

että tämä on oleellinen tieto kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelmien näkökulmasta. 

Vastaus 

Lähtökohtaisesti kaupunki jatkaa maanvuokrasopimuksia. Kannustamme kuitenkin vuokralaisia 

miettimään täydennysrakentamismahdollisuuksia vuokratonteillaan. Mikäli ilmeisiä 

täydennysrakentamismahdollisuuksia on (ilman nykyrakennusten purkamista), eikä vuokralainen 

halua täydennysrakentamiseen ryhtyä, kaupunki kuitenkin harkitsee, voidaanko tontti vuokrata 

samankokoisena kuin nyt. 

 

Kysymys tai kommentti 

VARTIOKYLÄ/VARTIOHARJU Helsingin Sanomille annetussa haastattelussa suunnittelija toteaa, 

että pientaloalueen yksityiset maanomistajat ovat olleet kiinnostuneita mahdollisista 

kaavamuutoksista. Suunnitteluperiaatteissa ei kuitenkaan sanallakaan mainita yksityisten 

pientalomaaomistajien kiinnostuksesta Itäväylän kerrostalojen rakentamiseen vaan puhutaan 

yritysalueen maanomistajien kiinnostuksesta. Miksi suunnitteluperiaate ja kommentti eivät kohtaa 

tältä osin? 

Vastaus 

Helsingin Sanomien artikkelissa totean, että "pientaloalueen yksityiset maanomistajat ovat olleet 

kiinnostuneita mahdollisista kaavamuutoksista." Itäväylän *kerrostalojen* rakentamisesta ei ollut 

artikkelissa puhetta. Harmillista, jos koette, että artikkelin kommentti ja suunnitteluperiaatteiden 

luonnos eivät tässä seikassa kohtaa. Voitte esimerkiksi lukea suunnitteluperiaatteiden luonnoksen 

sivun 44. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Itäkeskuksen liikenne on: melutaso on haitta. Jotain uutta ideaa alueelle, jotta näkyisi paremmin 

kestävän kehityksen asiat ja kuluttamisen vähentämisen arvot. Diversiteetti ja linnut kertovat 

hyvinvoivasta ympäristöstä, miksi luonto ei ole missään roolissa? Ilmastokatastrofi on menossa ja 

puhutaan vain rakentamisinfrasta? Selviydytäänkö me betonikaupungissa vai olisiko Itiksen 

kielilukion tontti palstapuutarha ja oppimiskeskus selviytymiseen? 

 

Kysymys tai kommentti 

VARTIOHARJU: Mitä vaikutuksia suunnitelmalla on nykyisiin koulupiireihin ja sen seurauksena 

alueen perheiden ja lasten välisiin vahvoihin ystävyyssuhteisiin? Vartiokylän ala-asteella ei 

kaupungin erittäin epäonnistuneesta koulunrakennusten järjestämisestä huolimatta ole juuri 

lainkaan mm. kiusaamistapauksia. 

 

Kysymys tai kommentti 

VARTIOKYLÄ/VARTIOHARJU Miten Vartioharjun puolelta turvataan turvallinen liikkuminen 

Itäväylän ali Vartiokylän ala-asteelle? Onko rakennustyömaan läpi liikkuminen turvallista lapsille? 

Vastaus 

alikulut tulevat säilymään. Vaihtoehtoisesti väylän voi ylittää nykyisten liikennevalo-ohjattujen 

suojateiden kautta. 

 

Kysymys tai kommentti 

VARTIOKYLÄ/VARTIOHARJU Onko Itäväylän suunnitteluperiaatteet vaikuttaneet Vartiokylän ala-

asteen korjausrakentamisen aikatauluun? 

Vastaus 

Koulun korjausrakentaminen ja laajentaminen on ajankohtaista joka tapauksessa, eikä 

suunnitteluperiaatteilla ole siihen sinänsä vaikutusta suuntaan tahi toiseen. 

 

Kysymys tai kommentti 

VARTIOHARJU: Jos Itäväylän Teboilin viereinen puistoalue kaavoitetaan asumiskäyttöön, poistuu 

alueen lapsilta viimeinen talviliikuntapaikka, joka on ollut esim. erityisen suosittu pulkkamäki 

talvisin. 

 

Vastaus 

Suunnitteluperiaatteiden kautta tutkitaan koko suunnittelualueen kehittämispotentiaali ja 

maankäytön uudistaminen. Kyseessä on hyvin pitkän aikavälin kehityksestä, ja alueen 

tulevaisuuden kehittyminen sisältää erilaisia epävarmuustekijöitä. Suunnitteluperiaatteet ovat 



 
 
 

ennemminkin mahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia kehityskulkuja esittelevä. Niiden kautta tutkitaan 

alueen kehittämispotentiaali sekä maankäytön uudistamisen periaatteelliset ratkaisut. 

Suunnitteluperiaatteet eivät ole oikeusvaikutteinen kaavataso yleiskaavan ja asemakaavan tavoin, 

vaan ne ohjaavat kaupungin sisäisenä ohjeena alueen asemakaavoitusta ja kehittämistä. 

 

Kysymys tai kommentti 

VARTIOHARJU: Voisiko Vartiokylän siirtolapuutarha-alueen kaavoittaa kaikille kaupungin 

asukkaille tarkoitettuun liikunta ja virkistyskäyttöön, kun alueen puistoja kaavoitetaan 

samanaikaisesti asumiskäyttöön. Laakson pohjalle voisi tehdä esim. padel-kenttiä tai muuta    

liikuntamahdollisuutta? 

Vastaus 

Kiitos näkemyksestä. Liikunta- ja virkistysalueiden määrän tulee toki korreloida suhteessa 

asukasmäärään ja lähivirkistysalueiden ja -palveluiden tilavaraukset mitoitetaan palvelemaan 

tulevaa asukasmäärää. Tämänkin alueen tulevaisuus tulee siten selvittää - jos siirtolapuutarha-

alue ei lähde etenemään, ja etenkin, jos alueen kehittämissuunnitelmien myötä näyttää, että 

aluetta tarvitaan laajempaan yhteiseen virkistyskäyttöön, on varmasti tarkoituksenmukaista pohtia 

alueen käyttö paremmin asukkaita palvelevaksi. 

 

Kysymys tai kommentti 

Alakiventielle pysäköinti tarvitaan molemmin puolin katua kaistojen lisäksi. Bussi 92 liikenne 

vaikeaa vilkkaina liikuntatilojen käyttöaikoina, joutuu odottamaan   ntulevia. 

Vastaus 

Nykyinen ajorata ei mahdollista pysäköinnin sallimista kadun molemmilla reunoilla. Asemakaavan 

mukainen katualue ei mahdollista ajoradan leventämistä. 

 

Kysymys tai kommentti 

VARTIOKYLÄ/VARTIOHARJU Miten suunnitelmassa vältytään nykyisen Vartiokylän rikkominen 

kahteen osaan jota halkoo kerrostalomuuri? 

Vastaus 

Liikenneväylän varrella olevalla korttelirakenteilla ja rakennusten sijoittelulla ja korkeudella on 

merkittävä vaikutus myös mm. Ilmanlaadun ja melun kannalta, joka myös vaikuttaa 

korttelirakenteen “taakse” jäävän alueen ilmanlaatuun ja meluarvoihin. Luonnollisesti rakenne tulee 

edelleen halkomaan aluetta jossain määrin, mutta pyrkimys on parempaan ja ympäristöä 

parantavaan tilanteeseen, kuin nykyinen pelkän väylän halkoma tilanne. 

 

Kysymys tai kommentti 

Miksi näitä pyöräteitä ja pyöräilymahdollisuuksia laajennetaan koko ajan kun Suomessa 

pyöräilymahdollisuudet kelien vuoksi ovat rajalliset? Kaupunkipyörätkin ovat käytettävissä vain 7 



 
 
 

kk. Lisäksi näissä rakennetuissa pyöteissä ei ole eroiteltu eri nopeuksia ajavia pyöräilijöitä. Eivät 

ole turvallisia. 

Vastaus 

Tavoitteena on, että Helsinki on kaiken ikäisille sopiva, turvallinen ja viihtyisä pyöräilykaupunki, 

jossa voi pyöräillä vuoden ympäri. Pyörällä tehtyjen matkojen osuutta eri kulkumuodoista pyritään 

kasvattamaan 20 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. On tärkeää, että kävelyn, pyöräilyn ja 

joukkoliikenteen suosio kasvaa, jotta Helsingin liikenne säilyy sujuvana ja elinvoimaisena 

väkimäärän lisääntyessä. Näin myös ympäristöä voidaan säästää. Pyöräily on tietysti myös 

terveyttä edistävää arkiliikuntaa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 6:45 PM 

Vartioharju - hienoa että kaupunki on huomannut epäkohdan leikki ja urheilupaikan puutteen 

osalta. Toivottavasti tätä suunnittelua voisi nopeuttaa. Kaupunginvaltuutettu on myös tehnyt tästä 

aloitteen. 

 

Kysymys tai kommentti 

Liikuntamyllyn saattoliikenne on tosiaan runsasta. Myös Kivikon liittymä on jo nyt sumppu ruuhka-

aikaan. Pahin ongelman aiheuttaja on lyhyt kääntyvien kaista kehälle Kivikon suunnasta 

liikenneympyrän jälkeen. Sama ongelma Viikistä ja Myllypurosta kehälle itäänpäin. 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten määritellään "merkittävimmät viheralueet"? 

 

Kysymys tai kommentti 

VARTIOKYLÄNLAHTI: Lahti on kasvamassa pahasti umpeen, kun sitä ei ole ruopattu vuosiin. Nyt 

suunnitelmissa esitellään yhtenä vahvuutena merellinen ympäristö. Mitä kaupunki voisi tehdä, että 

tämä myös toteutuisi käytännössä? 

 

Kysymys tai kommentti 

Uudet rakennukset Stoan aukiolla. Mikä tulee olemaan talojen korkeus ? Informoidaanko 

taloyhtiöitä ennen päätöksien tekoa ? On taloyhtiöitä jotka mahdollisesti tulevat kärsimään uusista 

korkeista rakennuksista. 

Vastaus 

Talojen korkeuksia tutkitaan syksyllä alkavassa kaavasuunnittelussa ja naapureihin tullaan 

olemaan kirjeitse yhteydessä, kun suunnitelmia tulee nähtäville. T. Kaavoittaja 



 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Lättäkattoisia laatikoita kaikki paikat täyteen, onko ihan pakko? Onko luovuus ja monimuotoinen 

estetiikka ihan hukassa nykyarkkitehtuurissa? Olisipa rakentaminen edes teknisesti sen verran 

korkealaatuista, että ei heti seuraavaksi tarvitsisi lukea artikkeleita uusien asuntojen 

uskomattomista rakennusvirheistä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Monet suunnitelmat näyttävät suosivan tiivistä ja vielä tiiviimpää asumista ja kerrostaloja jne. Miksi 

ei voisi olla asumisalueita (kuten Vartioharju) jossa voisi olla pientaloja, väljempää asumista ja 

paljon luontoa, puistoja ja paikkoja kaiken ikäisille, ja silti lähellä metro ja muut palvelut? Metron ja 

palvelujen lähellä tuntuisi aina olevan pakko rakentaa mahdollisimman paljon asuntoja ja tiiviisti. 

Eikö voisi olla erilaisia asuinalueita ja pientaloasumista, eikä kaikista metroasemien ympäristöistä 

tarvitsisi tehdä urbaania ja kaupunkimaista ja betonista? 

 

Kysymys tai kommentti 

Mainittiin ihimillinen rakentaminen, onko tutkimuksia, kuinka viihtyisää on asua kiinni kadussa? 

Keuhkoterveys ym. vaikutukset? 

 

Vastaus 

Kaupunkirakenteen tiivistyminen vaikuttaa myös kortteleiden ilmanlaatuun. Itäisen 

bulevardikaupungin suunnittelun edetessä ilmanlaatu arvioidaan tarpeen mukaan ja tarvittavassa 

laajuudessa. Muita kaupunkibulevardeja varten selvityksiä on jo tehty. Mikäli tällaiseen 

ympäristöön suunnitellaan asumista tai muita liikenteen aiheuttamille ympäristöhäiriöille herkkiä 

toimintoja, tulee maankäyttöä ja rakentamista ohjaavissa tulevissa suunnitteluvaiheissa painottaa 

voimakkaasti sellaisia suunnitteluratkaisuja, joilla mm. ilmanlaatuhaittoja saadaan lievennettyä ja 

varmistettua elinympäristön terveellisyys. 

 

Kysymys tai kommentti 

MIten Puotilan liityntäpysäköintipaikat korvataan, jos niiden tilalle rakennetaan useita kerrostaloja? 

Liityntäpaikat tukevat julkisten käyttöä, niiden poistaminen toimii toisin päin. 

Vastaus 

Alueelle on tarkoitus rakentaa pysäköintilaitos, joka sisältää asukaspysäköinnin lisäksi 

liityntäpysäköinnin. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko metron jatkosta Östersundomiin luovuttu? 



 
 
 

Vastaus 

Ei ole luovuttu. Alueen joukkoliikenneratkaisuja selvitetään Östersundomin osayleiskaavan 

yhteydessä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Puotinharju: Julkisuudessa on kerrottu että Raide-Jokeri on valmistumassa etuajassa. Varikkotien 

päässä on infotaulu: "Varikkotie suljettu 17.6.1019 - 9/2022". Milloin Varikkotie avataan 

autoliikenteelle? Mikä estää Varikkotien avaamisen välille Ratasmyllyntie-Viilarintie? 

Vastaus 

Varikkotiellä on pintatyöt vielä kesken ja Varikkotie halutaan avata kokonaisuudessaan samaan 

aikaan, mikä tarkoittaa sitä että pintayöt kokonaisuudessaan ovat valmiit syksyllä jolloin Varikkotie 

avataan. /Maria Ruuska 

 

Viesti moderaattorilta 

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

 

Kysymys tai kommentti 

Onko suunnitteilla jatkaa Jokeri-rataa Itäväylää pitkin koilliseen? 

Vastaus 

Ei ole, koska Jokeri on jo varsin pitkä raitiotie. Itäväylän raitiotievaraus on tarkoitettu 

Östersundomin raitiotielle. 

 

Kysymys tai kommentti 

Tänään taas nähtiin miten haavoittuvainen on raitioliikenne kun metro ei kulkenut idässä 

aamuruuhkan aikana. 

 

Kysymys tai kommentti 

MIkä on Vartiokylän ala-asteen tilanne? 

Vastaus 

Vartiokylän ala-asteen ja päiväkodin osalta tehdään tällä haavaa lähtötieto- ja kuntoanalyysiä. 

Osallisia on tarkoitus infota tulevasta etenemisestä ennen kesälomia ja laajemmin syksyllä, jolloin 

suunnitteluhankkeen on tarkoitus aktivoitua analyysi- ja lähtötietovaiheen jälkeen. 

Kaavamuutoksen on tavoitteena käynnistyä rinnan hankesuunnittelun kanssa syksyllä 2022. 

Suunnittelua edistetään yhteistyössä käyttäjien ja tilaajan pääsuunnittelijan kanssa. Rakentaminen 

arvioidaan valmistuvaksi v. 2026. 

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


 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Raidejokerin valmistuttua tuleeko julkisesta liikenteestä matkustajille ilmainen? Näin ainakin 

yksityisautoilu vähentyisi. 

 

Kysymys tai kommentti 

voisiko tuota paahdeniittyä ja vastaavia ratkaisuja nyt radikaalisti lisätä? Tällaisiin hankkeisiin voisi 

saada myös asukkaita mukaan. 

Vastaus 

Helsingin niittyverkoston kehittämisestä on valmistunut selvitys viime vuonna: 

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-22-21.pdf 

 

Kysymys tai kommentti 

Surullista, että pitää toivoa erityishanketta siisteyden parantamiseksi. 

 

Kysymys tai kommentti 

Vartioharju - kaupunginvaltuutetun talousarvioaloite leikki- ja urheilupuistosta Vartioharjuun. 

https://www.villejalovaara.net/blogi/2021/12/09/4037 

Kysymys tai kommentti 

Kiitos segregaatiokehitystä koskevista vastauksista. Parantuva koulutustarjonta Vuosaaressa, 

Myllypurossa ja Roihupellossa on positiivista ja on hienoa, että kaikki toimialat velvoitetaan 

esittämään toimenpiteitä, joiden vaikutuksia on tarkoitus myös seurata. Jäin kuitenkin edelleen 

kaipaamaan tehtyjä konkreettisia toimenpiteitä ja erityisesti Mellunkylän alueella. 

Vastaus 

Yksi tähän liittyvä asia on, että kaupungin infrarakentamisen taloussuunnittelussa 

kaupunkiuudistusalueet näkyvät erillisinä. Sitä kautta nähdään, miten esim. katu- ja 

puistohankkeiden taloudellisia panostuksia näille alueille saadaan. Kaupunkiuudistusalueiden 

"toimenpidesalkku" on vielä kesken, viestitään siitä, kun kaikki toimialat ovat määritelleet 

tavoitteensa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kivikko: milloin Kivikon liikuntapuiston kiipeilyseinä valmistuu? 

 

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-22-21.pdf
https://www.villejalovaara.net/blogi/2021/12/09/4037


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

KIVIKKO/KURKIMÄKI: Onko tarkoitus sijoittaa huumeneulojen keräysastioita koko Mellunkylän 

alueelle vai ainoastaan Kontulaan? 

Vastaus 

Käsittääkseni paikallisten toimijoiden kanssa on selvitetty pahimpien puutteiden olevan 

nimenomaan Kontulassa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Miten Kehä I:n ja Itäväylän eritasoliittymän ratkaiseminen edistyy ? 

Vastaus 

Mikäli kehitys etenee Itäkeskusta kilpailun mukaisen ehdotuksen mukaan liittymä tulee säilymään 

tasoliittymänä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Hyvä että niitä laatikoita on käytetyille piikeille. Harmi vaan että ei ole kyse siitä etteikö laatikoita 

olisi vaan se että niitä ei käytetä. Puotinharjussa myös piikit ongelmana. Idässä ollaan ja itään 

keskitetään kaikki mitä ei ole kovin kiva muualle sijoittaa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Tien varret, siis missä ei kerrostaloa, köyhän maan niityiksi, edes hieman monimuotoisempaa 

luontoa. Luontoaspekti puuttuu melkein kokonaan näistä esityksistä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Rajaton rakentaminen ei ole mahdollista, eikä loputtomasti realistista. 

 

Kysymys tai kommentti 

Alueen väljyys? Vuosaari ja palvelut??? Ihmisiä paljon ja palvelut luokattomat! 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 7:02 PM 

Miksi Helsinkiin pitää rakentaa liikaa eli niin ettei Helsinki ole enää viihtyisä eikä meille jää 

tarpeeksi luontoa? 



 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Mihin lapset ohjataan päivähoitoon, jos myllynrattaassa alkaa uuden päiväkodin rakentaminen? 

 

Kysymys tai kommentti 

Helsingissä arkkitehtehtuurin tila on heikko, voisiko sitä mitenkään päivittää? 

 

Kysymys tai kommentti 

Kaupunki kasvaa, liikenne ruuhkautuu, tätä ei huomioida lainkaan. Mitä kauemmas pitää mennä 

nauttimaan luonnosta, kun viheralueet katoaa/typistyy, sitä enemmän autoilua. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko suunnittelussa huomioitu mahdollisuus itäiseen rantarataan vaikkapa Haminaan asti. 

Vastaus 

Valtio on kaksi kertaa yrittänyt ja molemmilla kerroilla hankkeiden kannattavuus jäi niin heikoksi, 

että hankkeista luovuttiin. Ranta-alueella on valitettavasti hyvin paljon syviä savikkoja, jotka 

vaatisivat pitkiä ja kalliita siltoja. 

 

Kysymys tai kommentti 

Laidunnusta Uutelaan: niittyjä aiotaan siis aidata tuontieläimiä varten. Ei kai? Tällä hetkellä Uutelan 

niityillä laiduntavat ja lepäilevät Uutelan metsäkauriit. Miten niiden liikkuminen, ravinnon saanti ja 

mm. vasojen kasvattaminen turvataan, jos pääsy niityille estetään aidoilla? Eikö luonnon 

monimuotoisuus ja luonnonvaraisten eläinten hyvinvointi pitäisi ottaa jo nykyään kaikessa 

huomioon? Menevätkö ihmisten toiveet aina luonnon edelle? Tarkoittaako tämä myös autoilun 

lisäämistä Uutelassa? 

 

Kysymys tai kommentti 

Kommentti: nyt kun Itäkeskusta tiivistetään muuttavat he pois kauemmas keskustasta joilla on 

siihen varaa ja Itäkeskus slummiutuu, ei täällä haluta asua tiiviisti. 

 

Kysymys tai kommentti   

Myllypuron uuden ostatin tiloja ollut tyhjänä jo 10v aikana, vuokralaisia vaihtuu usein. 

Ymmärtääkseni kalliiden vuokria takia. Isompia ostoksia on hankala tehdä ostarilla, koska 

parkkipaikkoja vähän. Käyn mieluummin työmatkalla isossa kaupassa ja voin ostaa paljon kerralla. 



 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Mikä estää rakentamisen Mellunmäestä itäväylän vartta kehä kolmosta päin ? 

 

Kysymys tai kommentti 

Myllypuro. Kuinka paljon Myllypuron läpiajoliikenne on lisääntynyt Kivikon Kehä I rampin myötä. 

Myllypurontiellä joutuu jonottamaan kääntymistä kovin. 

Vastaus 

Tuosta ei ole liikennelaskentatietoja. Mutta liikenteen lisääntymiseen on vaikuttanut raidejokeri 

hanke. Sen takia on suljettu Varikkotie-Raaseporintie, jonka liikennemäärä oli n. 10000 ajon./vrk. 

Varmaankin puolet tuosta on siirtynyt käyttämään Myllypurontietä ja loput siirtynyt käyttämään 

Itäväylää. 

 

Viesti moderaattorilta 

Seuraa kaupunkisuunnittelua Suunnitelmavahdin avulla: 

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/suunnitelmavahti/ 

Anna palautetta illasta: https://forms.office.com/r/nrLatcf8Ln 

 

Kysymys tai kommentti 

Eriarvoistumiskehityksen hillitsemisen näkökulmasta on kestämätöntä jos jotkin 

omistusasumisvaltaiset alueet säilytetään "koskemattomina" muilta asumisen muodoilta eli toisin 

sanoen eri sosiaaliluokkiin kuuluvien ihmisten sekoittumiselta. 

Vastaus 

Täysin samaa mieltä. Kuitenkin näidenkin alueiden asukkailla on samat oikeudet vastustaa tai 

kannattaa uutta rakentamista kuin muuallakin Helsingissä. Hallintamuoto ei sinänsä ole kaava-

asia. Mutta, ellei lisärakentaminen omistustonteille tuo merkittävää lisärakentamista ja kaupungin 

alueille rakentamista vastustetaan voimakkaasti kaupungin vaikutusmahdollisuudet ovat 

valitettavan vähäiset. 

 

Kysymys tai kommentti 

Itäkeskuksen keskiluokkaisena asukkaana kumoan edellisen kommentin: Minusta on upeaa että 

tiivistetään keskustamaiseksi - parantunut käveltävyys ja kivijalkapalvelut hyvä asia, ei tarvitse 

autoa täällä 

 

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/suunnitelmavahti/
https://forms.office.com/r/nrLatcf8Ln


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Tehokas rakentaminen, viheralueiden turvaaminen ja luonnonhoito eivät ole tällä hetkellä 

mitenkään tasapainossa, edes kaupunkistrategien mukaisesti. Miksi se on jäänyt järjestöjen ja 

asukkaiden kontolle kokonaan kun vaihtoehtojakin olisi? 

 

Kysymys tai kommentti 

Helsingin kasvussa on notkahdus, onko varmaa että se palautuu pandemian jälkeen entiselleen 

vai voiko olla kyse pidemmästä kehityssuunnasta jolloin etätyö mahdollistaa asumisen muualla? 

Vastaus 

Kaupungistuminen on edelleen globaali megatrendi, eikä Helsinki ole poikkeus tässä. Nyt 

pandemian aikana muuttoliike on hieman rauhoittunut, mutta vielä on liian aikaista sanoa, että 

kaupungistumisen trendi olisi mitenkään suuremmin muuttunut. 

 

Kysymys tai kommentti 

Uusilla ja täydennysrakennetuilla asuinalueilla massiiviset kerrostalokolossit ovat vieri vieressä, 

ikkunoista näkyy vain viereisen talon seinä tai naapurin ikkuna/parveke - maisemista, 

päivänvalosta tai yksityisyydestä voi vain haaveilla. Haluaisivatko moisia alueita/taloja 

suunnittelevat tahot itse asua tällaisissa asunnoissa? 

 

Kysymys tai kommentti 

Kommentti: miten kehdataan tiivistää Raaseporintie 1:stä noin valtavasti rumaa ja järkyttävää. 

Vastaus 

Asemakaavatyössä on kaikilla mahdollisuus ottaa perustellusti kantaa. Suunnittelu tarkentuu 

matkan varrella ja rakennusten ulkonäkö ratkeaa vasta rakennusluvassa. Kauneus on kuitenkin 

aina katsojan silmissä ja meidän katsojien näkemysten kirjo on valtava - onneksi. 

 

Viesti moderaattorilta 

Kaikki illan materiaali ja tilaisuudesta tehtävä videotallenne löytyvät kaupungin sivuilta: 

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

suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-itahelsinkia 

 

Kysymys tai kommentti 

Lisääntynyt pv-kotien, koulujen, kiikuntapaikkojen tarve, miten tämä ratkaistaan? 

Vastaus 

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


 
 
 

Päiväkotien ja koulujen tilatarpeita tarkastellaan jatkuvasti väestöennusteiden perusteella. 

Väestöennusteet puolestaan perustuvat mm. tietoihin tulevista asemakaavoista. Mm. Itäkeskuksen 

alueella, jossa varaudumme kasvaviin tilatarpeisiin riittävällä tonttivarannolla kaupungin omiin 

tarpeisiin. 

 

Kysymys tai kommentti 

Onko Itäväylä tarkoitus muuttaa yksikaistaiseksi suuntaansa, ja näin hidastaa autoliikennettä 

matelemalla eteneväksi? Jos näin on tarkoitus, ja kuvitellaan että näin saadaan ihmiset luopumaan 

autoilusta ja (pakko) siirtymään joukkoliikenteen käyttäjiksi, niin perheemme muuttaa toiseen 

kaupunkiin. 

Vastaus 

Ei ole tarkoitus. Itäväylä säilyy jatkossakin Itä-Helsingin tärkeänä pääkatuyhteytenä, jonka 

toimivuus turvataan. 

 

Viesti moderaattorilta 

Kaupungin karttapalvelu: https://kartta.hel.fi/ 

 

Kysymys tai kommentti 

Moi 

Vastaus 

Moi. 

Kysymys tai kommentti 

En ehtinyt alkuun mukaan. Mistä näen tai kuulen alkuillan asiat. Kontulan ostari kiinnostaa. 

Vastaus 

Kaikki illan materiaali ja tilaisuudesta tehtävä videotallenne löytyvät lähipäivinä kaupungin sivuilta: 

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

suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-itahelsinkia 

 

Kysymys tai kommentti 

Toivottavasti hallinto-oikeus kumoaa kaavoitukset viheralueille. Muuten en ole 

täydennysrakentamista   n mutta ei rakentamista viheralueille. 

 

Viesti moderaattorilta 

Kaikki nähtävillä olevat kaavat ja liikennesuunnitelmat: https://www.hel.fi/suunnitelmat 

https://kartta.hel.fi/
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.hel.fi/suunnitelmat


 
 
 

 

Kysymys tai kommentti 

Voisiko Vartiosaareen rakentaa nakurannat eri sukupuolille? Iho-ongelmia olisi kiva hoitaa 

kesäisin. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kommentti: Vuosaaressa ei ole enää kuin pieniä viheralueita joita käyttää noin 40.000 asukasta. 

Kohta nekin on rakennettu. Asukkaat joilla ei ole autoa heille nämä viheralueet ovat tärkeitä 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 7:25 PM 

Äänessä oleva suunnittelija kuvasi juuri sitä kuinka laaja Helsingin kansallinen kaupunkipuisto 

toimisi:) 

 

Kysymys tai kommentti 

Miksi lukiossa ei ole peilisalia? 

Vastaus 

Tanssin huomioiminen oli osana lukion suunnittelun lähtökohtia. Kaikkein erityisimpiä toimintoja ei 

kuitenkaan voitu yhdistää luontevasti muihin monitoimisalin toimintoihin vaurioiden välttämiseksi. 

 

Kysymys tai kommentti 

Tällä hetkellä on Ramsinrannassa käynnissä kolme vierekkäistä rakennustyömaata, jotka kaikki 

olivat viheralueita. Toivottavasti Vuosaarta ei ainakaan näin kehitetä että viheralueet häviävät. 

Vastaus 

Voisitko tarkentaa paikkaa? Alueella on tehty asemakaavamuutoksia pitkään rakentamattomiksi 

jääneillä tonteilla. Ne eivät siis ole olleet puistoja. Asiaa voi helposti tarkistaa Paikkatietopalvelussa 

laittamalla Ajantasakaava- ja/tai Asemakaavahakemistoaineiston päälle 

 

Viesti moderaattorilta 

Kulttuurikorttelin asemakaavamuutos: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2022-003213 

Tiedote Vuosaaren keskustan kulttuurikorttelista (9.5.2022): 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/vuosaaren-keskustaan-suunnitellaan-

kulttuurikorttelia-tervetuloa-keskustelemaan-vuotalolle?pd=v 

https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2022-003213
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/vuosaaren-keskustaan-suunnitellaan-kulttuurikorttelia-tervetuloa-keskustelemaan-vuotalolle?pd=v
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/vuosaaren-keskustaan-suunnitellaan-kulttuurikorttelia-tervetuloa-keskustelemaan-vuotalolle?pd=v


 
 
 

Tulossa keskustelutilaisuus kulttuurikorttelista Vuotalolla 18.5. kello 18−19. Tilaisuus näytetään 

myös suorana lähetyksenä Vuotalon Facebook-kanavalla.: https://www.facebook.com/vuotalo/ 

Tervetuloa mukaan! 

 

Kysymys tai kommentti 

Kukaan ei ole vielä vastannut lintuystävällisen rakentamisen tilasta Helsingissä? 

 

Kysymys tai kommentti 

Lapset ja erityisesti Vuosaaren nuoret tarvitsevat ja ansaitsevat todella taiteen perusopetusta! 

Yhteistyötä koulujen kanssa ja teatterikerhoja kouluihin! 

 

Kysymys tai kommentti 

Kulttuurikortteli: jos tuo aiemmin ideoitu vaellusreitti Sipoonkorpeen lähtisi Vuosaaren metrolla, niin 

eikös tähän kulttuurikortteliin voisi tuoda infopisteen/luontokoulun. (kaupunkiluonnosta 

korpiluontoon)? 

Vastaus 

Kulttuurikortteliin tulee tavoitteellisesti 5000 neliömetriä liike- ja toimitilaa, johon esimerkiksi 

matkailutoiminta voisi hyvin perustaa palvelupisteensä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Olisiko taiteen perusopetuksen musiikille mahdollista saada tiloja kulttuurikorttelista? Taiteen 

perusopetuksen taloa Vuosaareen ei tullut ja lukiokin tarvitsee tilansa omaan käyttöön. Lasten ja 

nuorten harrastamisen tulisi tapahtua heti koulun jälkeen. Lasten ja nuorten harrastamisen 

mahdollistaminen on tärkeä satsaus tulevaisuuteen, vähentää eriarvoistumista ja luo Vuosaareen 

vetovoimaa. 

Vastaus 

Vuosaaren uusi lukio on musiikkiin ja teknologiaan painottunut lukio, jossa on erinomaiset tilat 

myös muiden toimijoiden käyttöön niin harjoitteluun kuin esiintymiseenkin tulevasta syksystä 

alkaen. Kulttuurikorttelin tavoitteelliseen tilatarjontaan voi tutustua kilpailuohjelman kautta: 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tontit/tonttihaut-ja-kilpailut/kulttuurikortteli 

 

Viesti moderaattorilta 

Vuosaaren pelastusaseman asemakaavamuutos: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2022-003210 

 

https://www.facebook.com/vuotalo/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tontit/tonttihaut-ja-kilpailut/kulttuurikortteli
https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2022-003210


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Vuosaari alkaa vaikuttaa miellyttävämmältä asuinalueelta kuin nykyinen asuinalueeni Myllypuro 

 

Kysymys tai kommentti 

Kulttuurikortteli: Milloin ent. koulun purkaminen alkaa? 

Vastaus 

Vanha koulurakennus on kulttuuritoimijoiden tilapäiskäytössä noin kahden vuoden ajan, minkä 

jälkeen purkaminen alkaa valmisteluna uuden Kulttuurikorttelin rakentamiseen. Aikataulu tarkentuu 

lähempänä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Vastaus Haaparinteen kysymykseen Ramsinrannan työmaista: Ramsinranta IV taitaa olla 

kyseessä. Yksi työmaa on Valkkusuon luonnonsuojelualueen aivan kyljessä, yhden alta räjäytettiin 

kalliota ja yhden alta kaadettiin komeita mäntyjä. 

Vastaus 

Ramsinranta IV on vielä valmisteluvaiheessa eikä se rajoitu Valkkusuonmetsään taikka sen 

veireiseen Rastilannevaan. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kommentti: Vuosaaresta lähtee kaikki viheralueet, niitä nakerretaan pikku hiljaa sen näkee rivien 

välistä näissä esityksissä. Vuosaari ei enää ole kaupunkilähiö vaan siitä rakennetaan tehokas 

toinen itäinen kaupunkikeskusta. Rakentaminen loppuu vasta kun kaikki on täyteen rakennettu. 

 

Viesti moderaattorilta 

Satamakaaren teknisen huollon alue: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2020-011328 

 

Kysymys tai kommentti 

Eli taas kaadetaan metsää pelastusaseman alta. 

Vastaus 

Paikan sijainti perustuu muun muassa pelastustoiminnan pääsyyn olennaiseen tieverkkoon sekä 

siihen, että alue on ollut ihan viime vuosina varattuna   vaan käyttöön. Aiemman 

jätevesipuhdistamon säiliöiden alue ei siis ole vielä vankinta metsää alueella. 

 

https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2020-011328


 
 
 

Viesti moderaattorilta 

Kaikki nähtävillä olevat kaavat ja liikennesuunnitelmat: https://www.hel.fi/suunnitelmat 

 

Kysymys tai kommentti 

Satamakaari: kun tunnelin kautta tulee Vuosaareen, niin lumikasa on aivan järkyttävän ruma 

ilmestys. Jos sen voisi maisemoida, niin se olisi hyvä asia. 

Vastaus 

Kaavamuutos mahdollistaa teknisen huollon alueen maisemoinnin. Kadunvarsille on tulossa 

istutusalueita kaavan myötä. 

 

Kysymys tai kommentti 

Itä-Helsinki: Palaavatko nyt keväästä alkaen takaisin kaavojen esittelyjen läsnäolo-

asukastilaisuudet kaikkien hankkeiden osalta? 

Vastaus 

Verkossa pidettävät tilaisuudet ovat saaneet yllättävänkin paljon kehuja palautteessa. Monet 

kokevat ne helpommiksi osallistua kuin läsnäolotilaisuudet. Myös vuosittaisessa viestinnän 

otantatutkimuksessa verkko-osallistumista toivotaan eniten. Jonkin verran tilaisuuksia on jo 

kuitenkin ollut paikan päällä fyysisesti. Voit antaa muun muassa tästä asiasta palautetta 

palautelomakkeella, jonka viimeisessä kysymyksessä kysytään juuri toiveita osallistumisen tavasta 

tulevaisuudessa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Alkuperäinen metsäluonto / ikiaikaiset kalliot eivät ole korvattavissa! 

 

Kysymys tai kommentti 

Kyllähän metsät ovat virkistysalueita myös. Kulttuurikortteliin tulee tosiaan saada harrastetiloja 

musiikille, ja tanssille. 

Vastaus 

Tavoitteena olisi saada koottua keskusta-alueesta monipuolinen ja toimiva kokonaisuus, jossa 

esimerkiksi erinomaisin musiikkitiloin varustettu uusi lukiorakennus ja niitä tukeva Kulttuurikortteli 

teatteritiloineen voisi tarjota hienoa yhteistyötä. Parhaassa tapauksessa tavoiteltu kaupunkitila voisi 

tarjota näille esiintymisille tilaisuuksia, joista myös kaupunginosan asukkaat voisivat aika ajoin 

päästä nauttimaan. 

 

https://www.hel.fi/suunnitelmat


 
 
 

Viesti moderaattorilta 

Kaikki nähtävillä olevat kaavat ja liikennesuunnitelmat: https://www.hel.fi/suunnitelmat 

Kaikki suunnitteluun liittyvät asukastilaisuudet löytyvät seuraavasta linkistä: 

https://hel.fi/asukastilaisuudet 

Kaupunkiympäristön viestintää voit seurata seuraavista paikoista: Toimialan verkkosivut: 

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi 

 Twitter: https://twitter.com/HelsinkiKymp 

Facebook: https://www.facebook.com/HelsinkiKaupunkiymparisto 

Instagram: https://www.instagram.com/kaupunkiymparisto/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBUvs7-RmThwvTsMYUPfMCw/videos 

Kaupungin karttapalvelu: https://kartta.hel.fi/ 

Katso selkokielinen video Helsingin suunnitteluun osallistumisesta: 

https://www.youtube.com/watch?v=tioar8XgYpE 

Kaikki illan materiaali ja tilaisuudesta tehtävä videotallenne löytyvät kaupungin sivuilta: 

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

suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-itahelsinkia 

Anna palautetta illasta: https://forms.office.com/r/nrLatcf8Ln 

Kaikki illan materiaali ja tilaisuudesta tehtävä videotallenne löytyvät kaupungin sivuilta: 

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

suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-itahelsinkia 

 

Kysymys tai kommentti asukas 

On valitettavaa jos metsillä on ainoastaan potentiaalin rakennusmaan merkitys. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kiitos paljon kattavasta infotilaisuudesta! 

 

Kysymys tai kommentti 

Kaupungin järjestämistä tonttihauista löytyy myös tonttivahti-palvelu, josta saa ilmoituksen omaan 

sähköpostiin, löytyy hel.fi/tontit 

 

Kysymys tai kommentti   

Onko Helsinki appi pitempään käytössä. Näppärä kartta palaute. 

 

https://www.hel.fi/suunnitelmat
https://hel.fi/asukastilaisuudet
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
https://twitter.com/HelsinkiKymp
https://www.facebook.com/HelsinkiKaupunkiymparisto
https://www.instagram.com/kaupunkiymparisto/
https://www.youtube.com/channel/UCBUvs7-RmThwvTsMYUPfMCw/videos
https://kartta.hel.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=tioar8XgYpE
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://forms.office.com/r/nrLatcf8Ln
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


 
 
 

Kysymys tai kommentti 

Haluan todellista vuorovaikutusta!!! Tämä ei ole kuin infotilaisuus. 

 

Kysymys tai kommentti 

Upeaa kaupunkiluontoa, jossa lapset ja nuoret muiden ohella voivat kiipeillä (Matokallio) ollaan 

tuhoamassa ja sitten kuitenkin lähelle rakennetaan keinotekoinen ns. virallinen leikkialue. Voisiko 

tutkia kummasta alueesta on isommat hyvinvointivaikutukset ja olisiko taloudellisempaankin 

säästää Matokallio lapsille kiipeillä ja rakentaa hiekkakentälle liikuntahalli! 

 

Kysymys tai kommentti 

Voisiko yhteenvetoon lisätä tietoa Puotilanrannan alueesta, siitäkun ei mainittu sanaakaan vaikka 

oli otsikossa. 

Vastaus 

Puotilanrannan osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistaan 30.5. Silloin pystymme avaamaan 

Puotilanrannan suunnittelua laajemmin. 

 

Illan aikana jaetut linkit kootusti 

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

11.5.2022, johon tulee tallenne ja chat sekä josta löytyy linkki illan palautelomakkeeseen. 

Seuraa kaupunkisuunnittelua Suunnitelmavahdin avulla: 

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/suunnitelmavahti/ 

HAVAsta on julkaistu taustaraportti: 

https://api.watch.kausal.tech/documents/107/Asemakaavojen_v%C3%A4h%C3%A4hiilisyyden_arv

iointi_-raportti.pdf 

Tiedote Itäbaanan suunnittelun etenemisestä (4.5.2022): 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/itabaanan-suunnittelu-etenee?&pd=v 

Kysely Itäbaanan suunnittelusta välillä Valurinkatu–Marjaniementie, käy vastaamassa viimeistään 

22.5.!: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ce18f1d5-3fd2-4d91-912c-

0265501ac066?displayId=Fin2542755 

Linkki karttapalveluun raidejokeri 2 noudattelee kartassa näkyvää oranssia viivaa:  

https://kartta.hel.fi/link/b8rdiP 

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

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

Asuntoalueiden tonttikatujen pysäköintiperiaatteet (hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 

30.10. 2018): https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-

johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Kymp_2018-10-30_Kylk_29_Pk 

http://hel.fi/asukastilaisuudet
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/suunnitelmavahti/
https://api.watch.kausal.tech/documents/107/Asemakaavojen_v%C3%A4h%C3%A4hiilisyyden_arviointi_-raportti.pdf
https://api.watch.kausal.tech/documents/107/Asemakaavojen_v%C3%A4h%C3%A4hiilisyyden_arviointi_-raportti.pdf
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/itabaanan-suunnittelu-etenee?&pd=v
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ce18f1d5-3fd2-4d91-912c-0265501ac066?displayId=Fin2542755
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ce18f1d5-3fd2-4d91-912c-0265501ac066?displayId=Fin2542755
https://kartta.hel.fi/link/b8rdiP
http://taydennysrakentaminen.hel.fi/
http://hel.fi/energiaremontti
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Kymp_2018-10-30_Kylk_29_Pk
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Kymp_2018-10-30_Kylk_29_Pk


 
 
 

Tiedote Kivikon pohjoisosaan suunniteltavasta luonnonsuojelualueesta (07.4.2022): 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/kivikon-luonnonsuojelualue-070422 

Tiedote Kivikkoon rakennettavasta maa-ainesten kierrätyskentästä (28.10.2021): 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/kivikkoon-rakennetaan-kierratyskentta 

Tiedote maakaapelin linjauksesta (11.4.2022): 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/helsinkiin-rakennettavalle-400-kilovoltin-

maakaapelille-on-valittu-alustava-reitti 

Tiedote Kivikon liikuntapuiston laajennuksesta (14.4.2021): 

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2021-04-14/kaupunkiymparistolautakunta-hyvaksyi-kivikon-

liikuntapuiston-laajennuksen 

Diakonissalaitoksen tiedote hankkeesta 11.4.2022: https://www.newsbox.fi/featured/kurkimakeen-

perustetaan-tuetun-asumisen-yksikko-asunnottomille/ 

Lisätietoa kaupunkiuudistuksesta: https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kestava-

kaupunkikehitys/kaupunkiuudistus/alueet 

Länsimäentien eteläosan asemakaavan muutos: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2021%20-

%20008307 

Tiedote Länsimäentien ja Itäväylän läheisyyteen suunnitelluista kerrostalokortteleista ja Ojapuiston 

kehittämisestä (9.5.2022): https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/mellunkylaan-

lansimaentien-ja-itavaylan-laheisyyteen-kerrostalokortteleita-ja-ojapuistoa-kehitetaan?pd=v 

Kaikki nähtävillä olevat kaavat ja liikennesuunnitelmat: https://www.hel.fi/suunnitelmat 

Myllärintie 10, asemakaavan muutos: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2019-001988 

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennus, asemakaavan muutos: 

https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2022-000760 

Kajaaninlinnantie 4:n asemakaavan muutos: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2019-010693 

Raaseporinte 1:n asemakaavan muutos: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2021-012227 

Itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteiden valmistelu: 

https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2022-004834 

Tiedote itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteista (9.5.2022): 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/itavaylan-varteen-suunnitellaan-tiiviimpaa-

kaupunkia?pd=v 

Karttakysely itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteista, vastaa 6.6. mennessä: 

https://query.eharava.fi/3818 

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

Selvitys Helsingin niittyverkoston kehittämisestä: 

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-22-21.pdf 

Vuosaaren Kulttuurikorttelin asemakaavamuutos: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2022-003213 

Tiedote Vuosaaren keskustan kulttuurikorttelista (9.5.2022): 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/vuosaaren-keskustaan-suunnitellaan-

kulttuurikorttelia-tervetuloa-keskustelemaan-vuotalolle?pd=v 
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Tulossa keskustelutilaisuus kulttuurikorttelista Vuotalolla 18.5. kello 18−19. Tilaisuus näytetään 

myös suorana lähetyksenä Vuotalon Facebook-kanavalla.: https://www.facebook.com/vuotalo/ 

Kulttuurikorttelin tavoitteelliseen tilatarjontaan voi tutustua kilpailuohjelman kautta: 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tontit/tonttihaut-ja-kilpailut/kulttuurikortteli 

Vuosaaren pelastusaseman asemakaavamuutos: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2022-003210 

Satamakaaren teknisen huollon alue: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2020-011328 

Kaikki nähtävillä olevat kaavat ja liikennesuunnitelmat: https://www.hel.fi/suunnitelmat 

Kaikki suunnitteluun liittyvät asukastilaisuudet löytyvät seuraavasta linkistä: 

https://hel.fi/asukastilaisuudet 

Kaupunkiympäristön viestintää voit seurata seuraavista paikoista: Toimialan verkkosivut: 

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi 

 Twitter: https://twitter.com/HelsinkiKymp 

Facebook: https://www.facebook.com/HelsinkiKaupunkiymparisto 

Instagram: https://www.instagram.com/kaupunkiymparisto/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBUvs7-RmThwvTsMYUPfMCw/videos 

Kaupungin karttapalvelu: https://kartta.hel.fi/ 

Katso selkokielinen video Helsingin suunnitteluun osallistumisesta: 

https://www.youtube.com/watch?v=tioar8XgYpE 

Anna palautetta illasta: https://forms.office.com/r/nrLatcf8Ln 

Kaikki illan materiaali ja tilaisuudesta tehtävä videotallenne löytyvät kaupungin sivuilta: 

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

suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-itahelsinkia 
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