
 

Uutta Länsi-Helsinkiä -verkkotilaisuus 23.11.2022 

Illan chatissä esitetyt kommentit ja kysymykset sekä vastauksia  

Aika: 23.11.2022 klo 17.00–20.00 

Paikka: verkkotilaisuus, Teams live event  
Järjestäjä: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala  

Tilaisuuden kulku 

Uutta Länsi-Helsinkiä -tilaisuudessa kaupungin työntekijät esittelivät tiiviisti alueen 

ajankohtaisia suunnitelmia ja hankkeita. Kysymyksiä tilaisuutta varten oli voinut esittää 

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

Tilaisuudessa oli käytössä chat, jonka kautta esityksiä pystyi kommentoimaan ja 

kysymään lisätietoja. Chattiin tulleisiin kysymyksiin pyrittiin vastaamaan tilaisuuden 

aikana suoraan kirjallisesti tai suullisesti. Suulliset vastaukset voi kuunnella illan 

tallenteesta. 

Tilaisuutta seurasi ja siinä oli samanaikaisesti paikalla maksimitilanteessa lähes 150 

kaupunkilaista. Chattiin tuli tilaisuuden aikana noin 120 kommenttia ja kysymystä, joista 

osaan vastattiin yksityisesti koska niissä kysyttiin esimerkiksi teknistä apua. 

Tähän dokumenttiin on koottu chattiin tulleita kysymyksiä ja kommentteja 

aikajärjestyksessä. Jos niihin ehdittiin tilaisuuden aikana vastaamaan, löydät myös 

vastaukset niihin. Osallistujien kysymykset ovat ”kysymys tai kommentti:” -sanan 

(otsikkotyyppi 3) jälkeen ja ne ovat suoraan siinä muodossa kuin ne tilaisuudessa 

kirjoitettiin. Vastaukset ovat ”Vastaus” -sanan jälkeen. 

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

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

seurata illan tallennetta samalla kun seuraat tätä chat -koontia. Kellonaika on aina 

sanan ”Kello” perässä. 

Dokumentin loppuun on koottu tilaisuuden chatissä jaetut linkit. 

Illan aikana chattiin tulleet kysymykset ja kommentit sekä 

vastauksia niihin 

Viesti moderaattorilta 

Kello 17.31. 

Tervetuloa Uutta Länsi-Helsinkiä -asukastilaisuuteen. Tilaisuus alkaa kello 17.30 ja päättyy kello 

20. Ilta on nopeatempoinen infotilaisuus, joka koostuu noin 15 tiiviistä esityksestä. Esityksiin 

ovat vaikuttaneet Kerrokantasi-palvelussa esittämänne ennakkokysymykset ja kommentit. 

Kannattaa siis jatkossakin osallistua aktiivisesti – suuri kiitos kysymyksistänne ja 

kommenteistanne! 



 

Viesti moderaattorilta 

Illan ohjelman löydät täältä: https://tapahtumat.hel.fi/fi/events/helsinki:agca4obuuq 

Viesti moderaattorilta 

Kysymyksiä ja kommentteja voi esittää myös tämän tilaisuuden aikana tässä chat-toiminnossa. 

Asiantuntijamme ovat vastaamassa niihin illan ajan. 

Viesti moderaattorilta 

Seuraavassa muutama tärkeä huomio chatin käytöstä: - Toivomme, että edetään ohjelman 

mukaan – myös chatissa. Vastaamista helpottaa, jos aloitat kysymyksesi kertomalla alueen, 

esimerkiksi ”Haaga: kysymys”. - Keskustelua moderoidaan, eli julkaisemme aiheeseen liittyvät 

asialliset ja hyviä tapoja noudattavat kommentit ja kysymykset. - Asioista saa olla eri mieltä, 

mutta ei mennä henkilökohtaisuuksiin tai asiattomuuksiin. - Vastaamme mahdollisimman 

moniin kysymyksiin. Esitäthän saman kysymyksesi vain kerran. - Kysyä sopii myös ruotsiksi ja 

englanniksi. - Kysymykset ja vastaukset julkaistaan verkossa jälkikäteen nimettömänä 

Viesti moderaattorilta 

Kannattaa tilata Suunnitelmavahti. Se helpottaa Helsingin suunnittelun seuraamista, 

mielipiteiden kertomista ja vaikuttamista. Tilaajat saavat sähköpostiinsa viikoittain ilmoituksen, 

kun nähtäville tulee kaavoja, liikenne-, katu- tai puistosuunnitelmia. Voit tilata maksuttoman 

Suunnitelmavahdin osoitteesta https://hel.fi/suunnitelmavahti 

Viesti moderaattorilta 

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

Kysymys tai kommentti 

Miksi 31 ei enää kulje Kivihaan kautta? Vaimoni ei pääse kuunnolla liikkumaan ja 31 oli hyvä 

meille. 

Vastaus 

Reittioppaan mukaan linja 31 näyttäisi edelleen kulkevan Kivihaan kautta. HSL vastaa 

bussilinjojen suunnittelusta ja voitte kysyä asiasta sieltä osoitteessa 

https://www.hsl.fi/asiakaspalvelu/palaute Anton 

Kysymys tai kommentti 

Pikku-Huopalahti: Onko siis tarkoitus rakentaa pyöräilybaana Pikku-huopalahdesta 

keskuspuiston läpi Pasilaan, aiotaanko samalla tehdä jotain parannuksia pyöräilyn sujuvuuteen 

Pasilan läpi Keskuspuistosta pohjoisbaanalle, tai teollisuuskadun baanalle? Tällä hetkellä reitit 

ovat epäselviä ja vaativat monia teiden ylityksiä/käännöksiä. 

Vastaus 



 

Hei, Kiitos hyvästä kysymyksestä! Valitettavasti asiaa parhaiten tuntevat asiantuntijat eivät ole 

tänään paikalla, joten vastaamme tähän kirjallisesti tilaisuuden jälkeen. t. Juha / 

Liikennesuunnittelu 

Kysymys tai kommentti 

Hienoa että viheralueiden ja ilmaston suhteen kunnianhimo on korkealla, niin kuuluukin olla! 

Silti kaipaisi vastaavia kunnianhimon esittelyjä myös kaupungin elävyyden osalta: miten 

saadaan edistettyä kaupunkilaisten elämäniloa, kohtaamisia ja hauskanpitoa? Arkkitehtuuri, 

liiketilojen näyttävyys, aukiot, elävä musiikki, ravintolat, kahvilat ja baarit,... 

Kysymys tai kommentti 

Kello 17.56. 

Olisipa toteutuskin yhtä vihreä, myös muulloinkin kuin kesällä. 

Kysymys tai kommentti 

Etelä-Haaga: Miksi alue edelleen pilkotaan ja esimerkiksi Riistavuoren puistoa ei käsitellä ja 

esitellä kokonaisuutena? 

Vastaus 

Kiitos kysymyksestä! Riistavuorenpuiston alue tullaan kaavoittamaan käytännössä 

kokonaisuutena Länsi-Haagan asemakaavassa, nyt kun puiston pohjoisosaan ei enää 

suunnitella uutta sähköasemaa. Tavoitteena on lautakuntakäsittely ja julkinen nähtävilläolo 

syksyllä 2023. /Ulla Jaakonaho, asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 

Miksi kaikista alueista tehdään niin päällystettyjä? Luonnollinen metsä ja maasto on jo 

valmiiksi olemassa, miksi päällystää se? 

Kysymys tai kommentti 

Vihdintie: Kuinka hyvin autoilu on otettu huomioon vai onko tarkoitus tehdä länsi-helsingistä 

autoton? 

Vastaus 

Kiitos kysymyksestä! Vihdintie (ja Huopalahdentie) suunnitellaan kaikki liikennemuodot 

huomioiden. /Ulla, asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 

Kello 18.00. 

Huopalahdenportti: koska alkaa enemmälti taloja sinne kohota? 

Vastaus 



 

Alkuperäisen aikataulun mukaan rakentaminen oli tarkoitus alkaa jo vuonna 2023 (tarkoittaa 

Mannerheimintien varrella olevia kortteleita). Huopalahdenportin asemakaava on hyväksytty 

valtuustossa, mutta kaavasta valitettiin ja tämä on viivästyttänyt aloitusta. Hallinto-oikeus on 

hylännyt valituksen 4.11.2022. Nykyisten rakennusten purkaminen voisi alkaa ensi vuonna ja 

sen jälkeen rakentaminen. 

Kysymys tai kommentti 

Haagan ympyrä: Mahdollistaako kaava sen, että hyvinvointikeskuksen tilalle tulisi jotain muuta, 

jos alueen terveysasemien keskittäminen yhdeksi jättikeskukseksi ei etenekään? Se ei 

ymmärtääkseni ole suosittu hanke kansalaisten keskuudessa. 

Vastaus 

Periaatteessa kortteliin voisi kaavamääräyksen puolesta sijoittua muutakin 

palvelurakentamista, myös yksityistä. Tuleva tontti sijoittuu kuitenkin kaupungin omistamalle 

maalle, eikä kaupungilla ole muuta hanketta vireillä tällä hetkellä. /Ulla, asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 

Haagan ympyrä: esittäjä puhuu puurakentamisesta, mutta havainnekuvissa näkyy 

tiiliverhoilua. Mistä tällainen ristiriita? 

vastaus 

Kuvissa osassa rakennuksista on myös puuta, mutta kaikki ei kuvista erotu. Tiili liittää 

rakennukset lähialueen tiilirakentamiseen, mutta myös puujulkisivut ovat mahdollisia. /Ulla, 

asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 

Tasakatot ja ns. "viherkatot" täysin turhia kulueriä jo huoltotarpeidensakin vuoksi. 

Nykyenergiatilanteessa harjakatot ja aurinkopaneelit koko kattoalalle, kiitos! 

Kysymys tai kommentti 

Yksitoikkoista ja meluisaa ympäristöä? Juuri tuossa kohdassa joka on merkitty on metsä! 

Kysymys tai kommentti 

Vihdintie: Jotta Vihdintiestä tulisi oikea bulevardi, sen länsipuolta välillä ympyrä-Rantarata 

pitäisi suunnitella uusiksi. Toimistotalot pihoineen eivät liity katualueeseen luontevasti ilman 

isoja muutoksia! Bulevardi ei saisi rajoittua pientareeseen, jorpakkoon tai sorapintaiseen 

lätäkköiseen parkkikenttään. 

Vastaus 

Vihdintien varren toimitilarakennusten muuttamisesta ns. hybridikäyttöön on tehty 

valtuustoaloite, johon yleiskaava- ja asemakaavoitus laatii lausunnon ensi vuoden alussa. Eli 

asiaa pohditaan ja punnitaan! yt Siv Nordström 



 

Kysymys tai kommentti 

Autoa tarvitsee silloin tällöin lähes jokainen. Onko yhteiskäyttöautoilua tms. mitenkään 

huomioitu suunnitelmissa? 

Yhteiskäyttöautoilu ei sinänsä ole kaavavaiheen asia. Toki siihen halutaan kannustaa esim. 

antamalla jonkin verran helpotusta asukkaiden pysäköintipaikkojen rakentamisessa. 

Kysymys tai kommentti 

Kello 18.06- 

Miten Haagan Rhodopuisto eli alppiruusu puisto. Eihän tämä kaavoitukset ja muutokset koske 

sitä?On tärkeää että pysyy koskemattomana eikä siinä tehdä mitään. 

Vastaus 

Hei! Haagan Alppiruusupuistoon ei ole suunnitteilla rakentamista. - Nina Välkepinta-

Lehtinen/asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 

Miksi ei pikaraitiotietä tuoda Kuninkaantammeen asti vaan sen päätepysäkki on kauppakeskus 

Kaaren luona. Kuninkaantammessa olisi hyvä vaihtopaikka runkolinjalle 560 

Vastaus 

Raitiotie on suunniteltu uuden maankäytön kehittämisen osuudelle. Kuninkaantammessa on 

varauduttu linjan 560 muuttamiseksi pikaraitiotieksi pidemmällä tulevaisuudessa. Suunniteltu 

pikaraitiotieverkko on kuvattu yleiskaavassa. Anton / Liikenne- ja katusuunnittelu 

Kysymys tai kommentti 

Jättimäisten ja korkeiden rakennusten välissä siellä täällä pari laihaa istutusta tuntuu olevan 

nykyajan "kaupunkiviheraluetta". Esimerkkinä Kannelmäen vanhan ostarin tilalle 

rakennettavat 11 kerrostaloa: Toistaiseksi rakennettujen talojen tonttien rajoilla on aikalailla 

yhden käden sormilla uudet puu-istutukset laskettavissa. Eikö ole mitään keinoa, jolla 

saataisiin aina panostettua kunnolla tontin viher-viihtyvyyteen. kun jotain uutta rakennetaan? 

Tuntuu, että viihtyvyys on viimeinen kriteeri nykyään. 

Vastaus 

Hei, Kannelmäen vanhan ostarin paikalle laaditussa asemakaavassa istutettavia puita on 

lähinnä osoitettu alueen itäreunalle. On totta, että uudisrakentamishankkeissa asuntopihat 

jäävät usein melko puuttomiksi. Osasyynä tähän voi olla esimerkiksi pihakannen/maan alle 

suunniteltu pysäköinti. Myös Kannelmäen vanhan ostarin tapauksessa alueen istutuksia 

rajoittaa maanalaiset pysäköintitilat. Minna Koskinen, arkkitehti 

Vastaus 

Lisäksi mm. asuntopihoille tulevat pelastustiet ja pelastusautojen nostopaikat saattavat viedä 

tilaa pihojen istutuksilta. 



 

Kysymys tai kommentti 

Munkkiniemi: Liikenne Turunväylältä Huopalahdentielle on hyvin runsasta mikä tekee 

Huopalahdentiestä meluisan ja ruuhkaisan. Millä eri tavoin tämä on otettu huomioon 

pikaraitiotien ja bulevardin viihtyvyyden suunnittelussa? 

Vastaus 

Alueelle on laadittu liikenteen toimivuustarkastelu, jonka pohjalta liikennejärjestelyjä pyritään 

kehittämään toimivammiksi. Huopalahdentien linjausta muutetaan Rakuunantien ja Ulvilantien 

välillä ja Turunväylän liittymä tiivistetään T-liittymäksi. Liittymän suunnittelun yhteydessä 

tutkitaan myös Turunväylän nopeusrajoitusten alentamista. Viihtyvyyttä alueelle tuodaan 

laadukkailla tie- ja katurakentamisratkaisuilla (mm. pikaratikan viherraiteella, katupuut). 

Täydennysrakentamisen myötä alue muuttuu nykyistä kaupunkimaisemmaksi ja elävämmäksi. 

- Nina Välkepinta-Lehtinen / asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 

Raitiotiet: Olisi arvokas asia, että Länsi-Helsingistä pääsisi kantakaupungin itäpuolelle, 

Kruununhaka-Katajanokka suunnalle, vaihdotta. Useampi linja Eiran suuntaan ei palvele 

ollenkaan niin hyvin. 

Vastaus 

Raitiolinjaston muutostarpeita tullaan vielä tarkastelemaan matkan varrella. Välitän ajatuksen 

HSL:n suuntaan. Anton / Liikenne- ja katusuunnittelu 

Vastaus 

Linkki HSL:n raitioliikenteen linjastosuunnitelmaan 

https://hslfi.azureedge.net/globalassets/julkaisuarkisto/2022/kaupunki--ja-

pikaraitioliikenteen-linjastosuunnitelma-8_2022.pdf 

Kysymys tai kommentti 

Rauhallinen Vanha viertotiekö uhrataan massiivisen pysäköintilaitoksen sisääntulokaduksi? 

Vastaus 

Pohjoiselle osalle Vanhaa viertotietä on osoitettu ajoramppi maanalaiseen pysäköintitaloon. 

Lisäksi tulevaisuudessa Vanha viertotie rauhoittuu läpiajolta, koska ajo Huopalahdentielle 

katkaistaan. /Ulla, asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 

Patterimäki: Liito-oravat tulivat alueelle kaavoituksen jälkeen? 

Kysymys tai kommentti 

Mahtavatko liito-oravat osata kulkea valtavien kerrostalokortteleiden låpi kulkevia kapeita 

viherjuovia pitkin? 

Vastaus 



 

Liito-oravien yhteysreittien huomioinnissa korostuvat mm. riittävän korkuinen puusto, 

tarpeeksi tiivis latvustoyhteys sekä liito-oravien kulmat. Lisäksi esimerkiksi leveillä katualueilla 

on käytettävissä tarvittaessa rakenteellisia / teknisiä ratkaisuja kuten hyppypuita. 

Vastaus 

Täydennyksenä tähän: * liito-oravien liitokulmat eli liitämisetäisyydet. 

Kysymys tai kommentti 

Patterimäki: Liito-oravat tulivat alueelle kaavoituksen jälkeen? Näin sanoi siis Tuomas Eskola, 

siksi kysyn. 

Vastaus 

Liito-oravia tuli suunnitellulle korttelialueelle kaavoituksen loppuvaiheilla. yt Siv Nordström 

Kysymys tai kommentti 

E-Haaga: minne englantilanen koulu on suunniteltu rakennettavan? 

Vastaus 

Englantilaista koulua on suunniteltu Eliel Saarisen tielle. 

Kysymys tai kommentti 

Onko tutkittu, kuinka paljon Helsingissä tapahtuu perusteetta kaupungin kehitystä estävää ns. 

vihersissitoimintaa, jossa aktivistit tuovat kehitettäville alueille muualta harvinaisia kasveja, 

liito-oravan papanoita tai muuta sellaista, jonka perusteella voidaan sitten aiheettomasti 

valittaa kaavasta? Olen kuullut tällaiseen toimintaan itse osallistuvalta tamperelaiselta, että 

ainakin siellä tällaista tehdään. 

Vastaus 

Hei, en osaa sanoa, onko tutkittu. Halutessasi voit kysyä asiasta myös Helsingin 

palautejärjestelmän kautta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-

vaikuta/palaute/kaupunkiympariston-palautelomakkeet/anna-palautetta 

Kysymys tai kommentti 

Oletteko käyneet läpi ennakkoon esitetyt kysymyksen ja aiotteko vastata niihin? Tähän 

mennessä ei ole vielä tullut yhtään vastausta koskien Pitäjänmäen ja Valimon alueen 

kysymyksiä. Viimeksikään ei saatu vastauksia. Tuntuu turhalta kommentoida kun sitä ei oteta 

huomioon, eikä se vaikuta mihinkään, 

Vastaus 

Hei, osaan ennakkokysymyksistä pyritään vastaamaan esityksissä, mikäli se on esitysajan 

puitteissa mahdollista. Osaan vastataan tilaisuuden omassa kysymysten vastausosiossa. Jos 

kuitenkin koet, että kysymyksesi jää vastaamatta edelle mainituissa osioissa, niin voit 

halutessasi esittää kysymyksen tässä chatissa vielä uudelleen. Minna/asemakaavoitus 



 

Kysymys tai kommentti 

Kello 18.26. 

Kaiken kaikkiaan älytöntä kerrostalotihentämistä, jossa jokaiselle mahdolliselle tyhjälle metsä- 

yms puistoalueelle saatava jotain asumusta samalla, kun syrjäseudut valittavat asukaskadosta. 

Kehä III:n ulkopuolella on hyvin tilaa rakentaa lisää asuinkortteleita raiskaamatta arvostettuja 

puistomaisia Haagan, Pajamäen ja Pitäjänmäen alueita, joissa aivan tarpeeksi asutusta jo. 

Vastaus 

Kaupunkirakenteen tiivistäminen on keskeinen tavoite, josta on sovittu kaupunginvaltuuston 

hyväksymässä Helsingin Yleiskaava 2016:sa. Yleiskaava on pitkän aikavälin suunnitelma, joka 

ohjaa tarkempaa suunnittelua. Kaupunki pyrkii siihen, että kun rakennetaan tiiviisti, säästyy 

luontoa muissa kohdissa kaupunkia mahdollisimman paljon. Jokaisella suunnittelutasolla 

huomioidaan useita eri asioita, joihin luonto ja lähiluonto kuuluvat vahvasti. Luonnon 

monimuotoisuuden takia on tärkeää, että luontoalueet ovat riittävän suuria ja ne kytkeytyvät 

toisiinsa verkostoksi. Yleiskaavassa 2016 on määritelty myös kaupungin virkistys- ja 

viherverkosto, jolla ohjataan asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua. Yleiskaavalla 

on pyritty turvaamana suuret yhtenäiset viheralueet sekä arvokkaimmat luontokohteet 

Helsingissä. On toki muistettava, että kaavoitus ja kaupunkien kehittäminen on jatkuvaa 

tasapainoilua eri asioiden välillä. Helsingin kaavoitusta ohjaa voimakkaasti poliittisten 

päättäjien laatima kaupunkistrategia. Strategian osana on määritetty, että Helsingin 

suunnittelussa tulee toteuttaa Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 

tavoitteita vähintään 7000 uudesta asunnosta vuosittain vuoteen 2022 asti ja vuodesta 2023 

alkaen 8000 asuntoa vuosittain. Tämä tarkoittaa, että Helsingissä rakennetaan paljon 

tulevinakin vuosina. Rakentamismäärän mahdollistaminen vaatii uusien alueiden rakentamista 

sekä olemassa olevien alueiden täydennysrakentamista. Tämä tarkoittaa vääjäämättä sitä, että 

suunnittelussa joudutaan tekemään joskus vaikeita ratkaisuja olemassa olevan luonnon ja 

rakentamisen välillä. Ratkaisut ovat vaikeita myös kaupungin työntekijöille ja päättäjille. Tästä 

huolimatta Helsingissä tulee jatkossakin olemaan runsaasti erilaista luontoa ja rakennettuja 

viheralueita jokaisessa kaupunginosassa. /Saija Miettinen-Tuoma, yleiskaavoitus 

Kysymys tai kommentti 

Kivihaka: onko kukaan tullut katsomaan, miltä suunnitelma näyttää naapuritalosta ja sen 

suunnalta? 

Vastaus 

Asemakaavoituksen puolelta arkkitehdit, maisemasuunnittelijat ja liikennesuunnittelijat käyvät 

kohteissa tutkimassa miten rakennukset vaikuttavat ympäristöön. Yt. Heini Hiukka 

Kysymys tai kommentti 

Miksi puretaan rakennuksia näin helposti? Päästetään niin huonoon kuntoon, että purkaminen 

on muka perusteltua korjaamisen sijasta. Ja sitten puhutaan päästöjen vähentämisestä. 

Vastaus 



 

Meilahden kartanon kilpailun tiedot osoitteessa https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-

ymparisto/tontit/tontit/tonttihaut-ja-kilpailut/meilahden-kartanon-kilpailu 

Kysymys tai kommentti 

Milloin esitellään suunnitelmia Vihdintien varrelta Pitäjänmäen ja Valimon puolelta? Onko 

siellä olevat tyhjät toimitilat selvitetty ja arvioitu, kuinka paljon ne voisivat vähentää 

rakentamistarvetta Riistavuoren puistossa? 

Vastaus 

Asiasta (=Vihdintien varren toimitilarakennusten muuttamiseksi ns. hybridikäyttöön) on tehty 

valtuustoaloite, johon yleiskaava- ja asemakaavoitus laatii lausunnon ensi vuoden alussa. yt. 

Siv Nordström 

Kysymys tai kommentti 

Miksei kaupunki itse kunnosta taidemuseota? Miksei säilytettäviä rakennuksia voi käyttää 

asumiseen? 

Vastaus 

Kaupungin taidemuseo toimii nykyään Tennispalatsissa, eikä Meilahden museolle ole löytynyt 

sopivaa käyttöä. Meilahden huvila-alue on tärkeä kaupunkilaisten virkistysalue ja alue halutaan 

säilyttää pääosin yleisenä alueena, jota ei aidata yksityiseen käyttöön. yt. Marina Fogdell 

Kysymys tai kommentti 

Eikö rantareitin tunnistamiseen riitä, että näkee rannan siinä vierellään? 

Vastaus 

Rantareitin hyvä tunnistettavuus palvelee mm. eri käyttäjäryhmien tarpeita ja sitä myötä 

parantaa reitin saavutettavuutta. Kyseessä on myös aika pitkä reitistö, joka ei ihan joka 

kohdassa kulje meren rannalla. yt. Harald Arlander 

Kysymys tai kommentti 

Etelä-Haaga: Alueella on tiiviisti iso määrä kouluja ja päiväkoteja jo nyt ja Englantilainen koulu 

liittyy seuraan. Eikö koulujen liikuntatuntien tarpeisiin kannattaisi valjastaa/kunnostaa iso 

Steniuksen kenttä sen sijaan että kenttä täydennysrakennettaisiin? Kenttää käyttävät toki 

nykyisellään myös lähialueen asukkaat, joita täydennysrakentaminen on lisännyt entisestään. 

Kysymys tai kommentti 

Kivihaantie 5: uudisrakennus veisi naapuritalon (kivihaantie 3) metsämaiseman ja antaisi tilalle 

kerrostalon takaseinän. Diakonissalaitos voisi keskittyä jo olemassa olevien talojen 

kunnostamiseen ja jättää ympäröivän luonnon rauhaan! 

Vastaus 

Alustavasta viitesuunnitelmassa nähdään, että naapuritontin ja Kivihaantie 5:n 

uudisrakennuksen väliin on jäämässä puustoa. Yt. Heini Hiukka 



 

Kysymys tai kommentti 

Kello 18.35. 

Millä perusteella suuren maanalaisen pysäköinnin sisäänkäynti on suunniteltu Vanhalle 

viertotielle, jonka varrella on lähinnä suojeltuja asuinrakennuksia ja jopa viheralueiltaan 

suojeltuja tontteja? Miten asukkaille taataan kadun rauhallisuuden säilyminen liikenteen 

lisääntyessä? 

Vastaus 

Suunnittelun aikana tutkittiin eri vaihtoehtoja, mm. yhteyttä Vihdintieltä. Muut vaihtoehdot 

osoittautuivat liikenteen järjestämisen kannalta nyt valittua vaihtoehtoa huonommiksi. /Ulla, 

asemakaavoitus  

Kysymys tai kommentti 

Kello 18.37. 

Riistavuori: On olemassa loistava kompromissiesitys, jossa Riistavuoren metsä ei mene pilalle, 

mutta se sähkölinjan alla nykyisellään parturoitu alue rakennetaan: 

https://www.sll.fi/helsinki/2022/08/10/riistavuoren-puisto-70-vuotta/ Toivottavasti se on 

aikanaan esillä tasavertaisena vaihtoehtona sille suunnitelmalle, jossa metsä kapenee 

olemattomiin. 

Kysymys tai kommentti  

Munkkivuori: Puistonpenkkien sijoittelussa olisi otettava huomioon, ettei niitä sijoiteta 

asuinrakennusten edustoille. Meidänkin talon edustan puistopenkillä juopotellaan ja 

tupakoidaan savujen leijaillessa huoneistoparvekkeillemme. Jokunen päivä sitten kaupungin 

huoltomies pesi penkin töhryistä puhtaaksi, seuraavana päivänä se oli taas töhritty uudelleen. 

Kysymys tai kommentti 

Täällä jotkut sydämettömät helsinkiläiset, jotka ovat itse päässeet asumaan mukavasti 

pääkaupungissa muiden ihmisten kanssa, haluaisivat rakentaa näkymättömän aidan kaupungin 

ympärille estämällä uudisrakentamisen. Pääkaupunkiin haluavien pitäisi uhrata elämänsä ja 

mennä syrjäseuduille asumaan. Tällaisten ihmisvihamielisten ja itsekkäiden kommenttien ei 

missään tapauksessa tulisi antaa ohjata kaavoitusta. Tervetuloa uudet helsinkiläiset, otamme 

teidät ilomielin vastaan, kyllä tänne mahtuu ja saadaan hienot asunnot teille rakennettua! 

Kysymys tai kommentti 

Munkkivuori: Ulkokuntoilulaitteet Ulvilantien ja Talin välisessä perhepuistossa osittain uusittiin 

kesän aikana, ei kestänyt kauaa kun ne oli töhritty, myös laitteiden käyttöohjetaulut sotkettu 

niin ettei niitä pysty lukemaan! 

Kysymys tai kommentti 

Olipa todella TURHA tilaisuus! Odotin tietoa Pitäjänmäestä, Valimosta ja Strömbergin puiston 

suunnitelmista ja esim. vanhan koirapuiston säilyttämisestä tai uuden rakentamisesta alueelle. 



 

Strömbergin puistosta sanottiin vain, että rakentaminen voisi alkaa 2024. Miksi tilaisuuden 

kuvauksessa edes mainittiin, että käsitellään Pitäjänmäkeä ja Strömbergin puistoa? Odotin tätä 

tilaisuutta ihan turhaan, enkä olisi käyttänyt aikaani osallistumiseen. 

Vastaus 

Hei, täydennyksenä Katariinan puheenvuoroon – Talin liikuntapuistoon on kaavoitettu uusi 

koirapuistoalue. 

Vastaus 

Hei, tähän vielä täydennyksenä tietoa: Strömbergin puiston peruskorjauksen tavoitteena on 

kehittää puistoa nykyistäkin viihtyisämmäksi ja toimivammaksi kaupunginosapuistoksi. Hanke 

on rakennussuunnitelma -vaiheessa. Nykyinen koirapuisto poistetaan ja kuluneet alueet 

koirapuistosta maisemoidaan käyttämällä kierrätettyä metsänpohjaa. Korvaavalle 

koirapuistolle on tarkasteltu paikkaa Talin urheilupuiston alueelta. Tämä kytkeytyy Talin 

kaatopaikan kunnostamiseen. Talin kunnostus alkaa ihan aikaisintaan 2025, todennäköisesti 

aikaisintaan 2026. Puistosuunnitelmasta tulee ihan erillinen oma yleisötilaisuus ja nettisivut, 

joilta saa tietoa hankkeesta. Kaupunki viestii aktiivisesti, kun tulee vuorovaikutuksen aika. 

Luultavasti ensi keväänä. Kaatopaikan kunnostuksen toteutus on vaiheittainen. Koirakoulutus 

voi toimia siellä niin pitkään, kunnes nykyinen alue tarvitaan työmaakäyttöön. 

Koirakoulutukselle osoitetaan toinen sijainti, jonne toiminta siirtyy kaatopaikan kunnostuksen 

myötä. Koirakoulutusalueiden mahdollisia sijaintipaikkoja selvitellään kaupunkitasoisesti. 

Kysymys tai kommentti 

Niemenmäki-Korppaanpuisto: Jääkö osa palsta-alueesta rakennusten alle (Lapinmäentien 

puolella)? 

Vastaus 

Vihdintien ja Huopalahdentien kaavarungossa Niemenmäen koilliskulmaan on osoitettu 

asuntoalue, jonka aluerajaus menee muutamien reunimmaisten palstojen päälle. 

Asemakaavavaiheessa tutkitaan tarkemmin rakennusten paikat. Kaavarunkoon voi tutustua 

osoitteessa kartta.hel.fi - Nina Välkepinta-Lehtinen / asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 

Niemenmäki: kysymys: Nyt, kun viheralueiden, puistojen ja metsien arvo ihmisille ja eläimille 

on tiedostettu, aiotteko edelleen vetää sileäksi kaikki puut Huopalahdentien minigolfin ja 

uudisrakennusten (missä mm. ravintola La casetta nostra) väliltä? Entä ylempää rinteestä, 

Luuvaniementie 3:n edustalta? Tämä pieni metsikkö Luuvaniementiellä on meille asukkaille 

hyvin rakas ja siinä on useiden lintujen pesäpuut. Erityisesti lapset olivat hyvin huolestuneita 

metsikön kohtalosta. Jättimäisten uudisrakennusten viherkatot eivät millään muotoa korvaa 

metsikköä, eiväthän korkealla olevat viherkatot edes näy katutasoon. 

Vastaus 

Niemenmäen uudet tontit sijoittuvat lähes kokonaisuudessaan nykyisellään Huopalahdentien 

katurakenteen päälle. Huopalahdentien linjausta muutetaan Turunväylän suuntaan ja 

liittymäaluetta supistetaan 



 

Kysymys tai kommentti 

Kuinka kaupunki on ottanut huomioon suunnitteluissa lasten ja nuorten harrastustoiminnan, 

onko tarjolla partiolaisille tiloja, liikuntaharrastuksiin riittävästi kenttiä ja metsiä? 

Vastaus 

Minusta esim. päiväkoti Tuulen pyöreän rakennusosan käyttö lasten ja nuorten 

harrastustoimintaan olisi toivottava ja tuleva kaava myös mahdollistaisi sellaisen käytön. 

Puistoa on runsaasti siinä vieressä. Pitäisi vaan löytää toteuttaja ja rahoittaja, kaupunki itse ei 

usein rahoita tämän tyyppistä tilaa... yt. Siv Nordström 

Kysymys tai kommentti 

Niemenmäki: Osa viheralueista on arvokkaampia kuin toiset. Puita ei minusta pitäisi tuolta 

kaataa yhtään. Sen sijaan Huopalahdentien ja Niemenmäen välissä olevat nurmikentät voisi 

rakentaakin. Huopalahdentien liikenne jylisee sen verran, ettei kukaan levitä niille 

piknikvilttiään. 

Vastaus 

Tarkoituksena on sijoittaa täydennysrakentamista nykyisen Huopalahdentien katualueelle ja 

sen itäpuoleisille tasaisille reuna-alueille. Niemenmäen länsipuoleinen rinne puustoineen säilyy 

rakentamattomana. - Nina Välkepinta-Lehtinen / asemakaavoitus 

Viesti moderaattorilta 

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

Kysymys tai kommentti 

Kello 18.53. 

Mikä on tämän hetken tilanne Pitskun liikenneympyrään suunnitellun, koko Länsi-Helsingin 

aluetta palvelevan hyvinvointikeskuksen osalta? Onko vihdoin otettu järki käteen ja keskus 

siirtyy sellaiseen sijaintiin, jossa voi asioida myös autolla? Tunnetusti terveysongelmaisten, 

lapsiperheiden ja vanhusten on hyvin haastavaa asioida vain julkisella liikenteellä, vaan on 

oltava mahdollisuus myös pysäköidä. 

Vastaus 

Keskukseen on tulossa tontin omana järjestelynä saattoliikennepaikkoja mm. takseille sekä 

pysäköintipaikkoja asiakkaille. Keskukseen johtaa varsin suuria autoliikenteen määriä välittäviä 

katuja monesta suunnasta, joten sijainti on kysyjän toivomuksen kaltainen 

Kysymys tai kommentti 

Peter: Tarkoittaako tuo kauppakysymys, että kaupunki korjaa vääristyneen kilpailun alueella? 

Eli jos alueella vain vaikkapa S ja K kauppoja niin saamme vaikka Haagaan vihdoin myös Lidlin? 

Nyt vain kalliita myymälöitä täällä.. -Asukas vuodesta 1988 

Vastaus 



 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maankäytönsuunnittelun yhtenä tavoitteena on edistää 

elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja toimivan kilpailun kehittymistä. Kaavoituksen ja 

tontinluovutuksen keinoin voidaan pyrkiä tasapainottamaan tilannetta, jos kilpailu on 

vääristynyt. Terv. Ilkka Aaltonen / yritystontit 

Kysymys tai kommentti 

Käsittääkseni Pajamäen apteekista ei saa reseptilääkkeitä? On enemmän luontaistuotekauppa 

kuin apteekki 

Vastaus 

Uuden Haagan terveys- ja hyvinvointikeskuksen kupeeseen sijoittuu liiketilaa, johon apteekki 

voi hyvinkin sijoittua. Asemakaavalla ei voi määrätä esim. apteekkia sijoittumaan jonnekin. 

Hyvinvointikeskus tarjoaa apteekin liikeidealle sopivaa, synergistä palvelua. 

Kysymys tai kommentti 

Penkit: Penkkien poistaminen ei ole ratkaisu sosiaalisiin ongelmiin, se vain siirtää ne 

näkymättömiin. Penkkejä pitää olla niin paljon, että mikään määrä laitapuolen kulkijoita ei niitä 

täytä. 

Kysymys tai kommentti 

Niemenmäkeä koskeva äskeinen kommentti; tuo ajatus viherkatoista pätee samalla tavalla 

kaikkialle muualle - niillä ei tosiaan voida korvata pihalla olevaa vihernäkymää. Toivottavasti 

tämä tunnistetaan myös suunnittelussa laajasti. 

Kysymys tai kommentti 

Voisitteko tarkastella Strömbergin puistosuunnitelmaa uudelleen koirapuiston lisäämiseksi. 

Alueella on todella paljon koiria ja koira-aitausta tarvitaan. Asun itse näissä uusissä taloissa, 

joita mainostettiin lähellä sijaitsevalla koirapuistolla. Joka muuten oli yksi syy asunnon ostoon! 

Edelleen painotan, että aiemmissa puiston peruskorjaussuunnitelmissa oli koira-aitaukselle 

katsottu korvaava paikka puiston sisällä Pitäjänmäentien varrella, S-marketin läheisellä 

alueella. Voisiko tämän vanhan suunnitelman nyt yhdistää tuohon uuteen suunnitelmaa ja 

rakentaa uusi koira-aitaus vanhan suunnitelman kohtaan 1. Tätä kysyttiin jo ennakkoon ja 

siellä on liitteenä myös kuva tuosta kohdasta 1. 

Vastaus 

Välitän toiveenne puiston suunnitteluttamisesta vastaavalle projektinjohtaja Jere Saarikolle. t. 

Katriina Arrakoski 

Vastaus 

Strömbergin puiston peruskorjauksen tavoitteena on kehittää puistoa nykyistäkin 

viihtyisämmäksi ja toimivammaksi kaupunginosapuistoksi. Hanke on rakennussuunnitelma -

vaiheessa. Nykyinen koirapuisto poistetaan ja kuluneet alueet koirapuistosta maisemoidaan 

käyttämällä kierrätettyä metsänpohjaa. Korvaavalle koirapuistolle on tarkasteltu paikkaa Talin 

urheilupuiston alueelta. Tämä kytkeytyy Talin kaatopaikan kunnostamiseen. Talin kunnostus 



 

alkaa ihan aikaisintaan 2025, todennäköisesti aikaisintaan 2026. Puistosuunnitelmasta tulee 

erillinen oma yleisötilaisuus sekä nettisivut, joilta saa tietoa hankkeesta. Kaupunki viestii 

aktiivisesti, kun tulee vuorovaikutuksen aika. Luultavasti ensi keväänä. Kaatopaikan 

kunnostuksessa on kyse kahden kaupungin hankkeesta ja toteutus on vaiheittainen. 

Koirakoulutus voi toimia siellä niin pitkään, kunnes nykyinen alue tarvitaan työmaakäyttöön. 

Koirakoulutukselle osoitetaan toinen sijainti, jonne toiminta siirtyy kaatopaikan kunnostuksen 

myötä. 

Viesti moderaattorilta 

Kello 19.03. 

Seuraavassa muutama tärkeä huomio chatin käytöstä: - Toivomme, että edetään ohjelman 

mukaan – myös chatissa. Vastaamista helpottaa, jos aloitat kysymyksesi kertomalla alueen, 

esimerkiksi ”Haaga: kysymys”. - Keskustelua moderoidaan, eli julkaisemme aiheeseen liittyvät 

asialliset ja hyviä tapoja noudattavat kommentit ja kysymykset. - Asioista saa olla eri mieltä, 

mutta ei mennä henkilökohtaisuuksiin tai asiattomuuksiin. - Vastaamme mahdollisimman 

moniin kysymyksiin. Esitäthän saman kysymyksesi vain kerran. - Kysyä sopii myös ruotsiksi ja 

englanniksi. - Kysymykset ja vastaukset julkaistaan verkossa jälkikäteen nimettömänä 

Viesti moderaattorilta 

Kannattaa tilata Suunnitelmavahti. Se helpottaa Helsingin suunnittelun seuraamista, 

mielipiteiden kertomista ja vaikuttamista. Tilaajat saavat sähköpostiinsa viikoittain ilmoituksen, 

kun nähtäville tulee kaavoja, liikenne-, katu- tai puistosuunnitelmia. Voit tilata maksuttoman 

Suunnitelmavahdin osoitteesta https://hel.fi/suunnitelmavahti 

Kysymys tai kommentti 

Miten 15 minuutin kaupunki-ihanteeseen sopii terveys- ja sosiaalipalvelujen keskittäminen 

kauas asukkaista jättimäisiin keskittymiin, johon pitää matkustaa monella kulkuvälineellä? 

Niihin pääsy aamuruhkassa on vaikeaa ikäihmisille, sairaille, liikuntarajoitteisille ja 

lapsiperheille, jotka ovat näiden palveluiden suurkuluttajia 

Kysymys tai kommentti 

Riistavuorenpuisto vain vilahti piirroksessa, tuleeko se vielä esille? 

Vastaus 

Riistavuorenpuistoa (Länsi- Haagan asemakaavaa) ei esitellä tänään. Tänään esiteltiin viereinen 

Haagan ympyrän ja Vihdintien kaava, jonka lautakunta päätti eilen laittaa nähtäville (>arviolta 

kuun vaihteessa).  

Riistavuorenpuiston suunnittelu on käynnissä. Suunnittelua tehdään 22.11. Haagan ympyrän ja 

Vihdintien lautakuntakäsittelyn yhteydessä annettujen ohjeiden mukaan: "Jatkosuunnittelussa 

huomioidaan lautakunnan aiemmin kaavarungon käsittelyn yhteydessä tekemä päätös siitä, 

että Riistavuoren metsän alueen arvokkaimpia luontoarvoja ja kallioita säilytetään 

kaavarungossa esitettyä laajemmin." Kaavaehdotus on menossa lautakuntaan ja nähtäville 

syksyllä 2023. Suunnittelua vetää tiimipäällikkö Suvi Tyynilä. /Ulla, asemakaavoitus 



 

Kysymys tai kommentti 

Kannelmäki Laulukuja: onko tonttien rakennusoikeusien suuruus jo päätetty? Suunnitelmien ja 

havaintokuvien perusteella rakennuuoikeutta näyttää olevan käytössä runsaasti. 

Vastaus 

Hei, Laulukujan alueen suunnittelun tehokkuutta ohjaa voimassa oleva yleiskaava. Valmisteilla 

olevan kaavamuutoksen rakennusoikeuksia ei olla vielä päätetty. Alueelle esitetään reipasta 

rakentamista, sillä kyseessä on alue, jonka täydennysrakentamisessa ei menetetä yhtään 

viheralueita ja se sijoittuu loistavien palveluiden läheisyyteen ja hyvien 

joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Minna /asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 

Tuleeko Niemenmäen edessä olevaan, ostarin vastapäiseen viherpuistoon siis asuintaloja? 

Huopalahdentien ja Lapinmäentien risteyksessä oleva puisto. Kuinka isoja taloja? 

Vastaus 

Ostaria vastapäätä, Huopalahdentien ja Lapinmäentien kulmauksessa sijaitsevat, 

"ruudukkomuodossa" kasvavat, puut säilyvät, niiden taakse suunnitellaan 

täydennysrakentamista Vihdintien ja Huopalahdentien kaavarungon pohjalta. Kaavarunkoon 

voi tutustua täällä: kartta.hel.fi - Nina Välkepinta-Lehtinen / asemakaavoitus 

Vastaus 

Rakentamisen määrä, rakennusten sijainti, korkeus jne. määritellään asemakaavavaiheessa 

Niemenmäen pohjoisosan asemakaavamuutoksessa, joka ei ole vielä käynnistynyt. - Nina 

Välkepinta-Lehtinen / asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 

Kannelmäki: Jossain suunnitelmassa oli piirretty Vanhaistentie 4:n tontille uusi rakennus 

keskelle pihaa. Onneksi omistustontti kyseessä, joten tuon toteutuminen on hyvin 

epätodennäköistä. Mutta, miten ihmeessä pyritte edes ehdottamaan sellaista 

täydennysrakentamista, mikä pilaisi kokonaan kyseisen yhtiön parhaat puolet?? Sen sijaan, 

että omasta asunnosta näkee vihreää niin katseletkin vastapäisen asunnon ikkunasta sisään. 

Silloin häviää syy asua lähiössä. 

Vastaus 

Hei, minuakin alueen kaavoittajana kiinnostaa, missä tällaista suunnitelmaa on esitetty. Idea 

täydennysrakentamisesta kyseisen tontin keskelle ei ole lähtöisen kaupungin 

asemakaavoituksesta. Minna/asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 

Kannelmäki Laulukuja: onko pysäköintihallin maanpäälliseen kerrokseen suunniteltu liiketila 

yhdelle toimijalle vai pienen kauppakeskuksen tyyppinen ratkaisu, jossa useampi liiketila? 

Havainnekuvan perusteella ulko-ovia on kadulle päin vain yksi. 



 

Vastaus 

Hei, pysäköintilaitoksen liiketiloja ei olla vielä suunniteltu niin tarkasti, että voitaisiin varmaksi 

sanoa, tuleeko ko. kohtaan yksi vai useampi liiketila. Nyt on lähinnä asetettu tavoitetila, että 

pysäköintilaitoksen maantasokerrokseen tulee sijoittaa liiketilaa. Minna/asemakaavoitus 

Viesti moderaattorilta 

Illasta tehdään tallenne ja se julkaistaan kaupunkiympäristön YouTube-kanavalla. Myös chatin 

kysymykset ja vastaukset julkaistaan verkossa jälkikäteen nimettömänä. Tallenteen ja chatin 

kysymykset ja vastaukset löydät tilaisuuden jälkeen kaupungin sivuilta: hel.fi/suunnitelmat > 

Menneet tilaisuudet 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartano: Mitä ja milloin rakennetaan tyhjänä pitkään olleiden Apollon koulun ja 

viereisen päiväkodin paikalle? Näille tonteille mahtuisi myös asuntoja, ei tarvitse kaataa 

metsää. 

Vastaus 

Apollon ja päiväkodin tontit jäävät koulupalvelujen käyttöön. Apollon koululle tutkitaan uutta 

rakennusta ja samalle alueelle tutkitaan mahdollisuutta lisätä liikuntapalveluja ja parantaa 

muita palveluja kuten esim. kirjaston tiloja. Tytti Wiinikka, asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 

Taloyhtiöiden energianeuvonnan nettisivut ja yhteydenottolomake löytyvät täältä: 

hel.fi/energiaremontti /energia-asiantuntija Annamaria Tielinen 

Viesti moderaattorilta 

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

Kysymys tai kommentti 

Malminkartano, Pihkatien alue: Suunnitelmissa näyttää siltä ettei nykyisellä bussireitillä ole 

bussipysäkkejä (Kartanonmetsäntie/Pihkatie). Onko näin? Onko päätetty poistaa bussireitti 

täältä, keskeltä asuinaluetta? 

Vastaus 

Hei, Bussireitti siirtyy jatkossa Naapuripellontielle. Ratkaisu pohjautuu laadittuun 

asemakaavaan ja liikennesuunnitelmaan. Tarkemmista linjastosuunnitelmista kannattaa 

tiedustella linjastosuunnittelusta vastaavalta HSL:ltä. t. Juha / Liikenne- ja katusuunnittelu 

Kysymys tai kommentti 

Kannelmäki: Alue on jo aivan tarpeeksi täynnä kerrostaloblokkeja, jotka on päästetty 

ränsistymään. Voi vain kuvitella, millainen hirvitys Laulukujan alueesta 1-2-kerroksisine 

laatikoineen tulee 30 vuoden päästä. En ymmärrä, miksi oikein tarkoituksella luodaan slummi-



 

fiilikselle mahdollisuuksia. Vanhemman Kannelmäen pienestä alueesta ja sen viihtyvyydestä 

(joka on kestänyt jo 70v) voisi ottaa mallia ja pitää kerrosmäärät maltillisena jatkossakin. 

Vastaus 

Hei, kiitos kommentistasi. Laulukujan suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota uuden 

asuinkerrostalokorttelin asumisviihtyisyyteen. Alueen rakentamisen määrää ohjaa voimassa 

oleva yleiskaava. Kaupunkisuunnittelussa tarkastellaan laajempia kokonaisuuksia ja 

yhteensovitetaan eri tavoitteita. Toisaalta on tavoitteena säilyttää puistoalueita ja toisaalta 

saada lisää uudisasuntoja Kannelmäkeen. Minna/asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 

Kello 19.15. 

Kannelmäki Laulukuja: kommentti vastaukseen rakennusoikeuden määrästä. Suunnitelmassa 

kylläa sanotaan, että puistosta otetaan kiinteistöjen käyttöön alueita. 

Vastaus 

Hei, hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan, että Fazerin tontille 

mahdollisesti tulevan yksityisen päiväkodin leikkipaikan sijoittamista tutkitaan sijoitettavan 

Antinniityn puistoalueelle. Antinniityn puistoalueelle ei ole siis suunnitteilla rakentamista. 

Leikkipaikan sijoittamista tutkitaan. Minna/asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartano, Kartanonmetsä: Pihkatien alueelle tulee iso asuinalue, heillekin hyvä olla 

viheralue lähelle. Kartanonmetsän voi jättää rakentamatta. 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartano: Hienoa että alue tiivistyy ja sinne rakennetaan uutta. Toivottavasti saadaan 

lisää palveluja uusien asukkaiden mukana. 

Vastaus 

Täydennysrakentaminen mahdollistaa alueelle laaditun kaupallisen selvityksen mukaan uusia 

kaupallisia tiloja. Julkisia palveluja tavoitellaan lisättävän Piianpuiston ympäristössä, ja myös 

nykyisen terveysaseman säilyttäminen ja kehittäminen mahdollistuu kasvavan asukasmäärän 

tukemana. /Antti Mentula, asemakaavoitus 

Viesti moderaattorilta 

Kannattaa tilata Suunnitelmavahti. Se helpottaa Helsingin suunnittelun seuraamista, 

mielipiteiden kertomista ja vaikuttamista. Tilaajat saavat sähköpostiinsa viikoittain ilmoituksen, 

kun nähtäville tulee kaavoja, liikenne-, katu- tai puistosuunnitelmia. Voit tilata maksuttoman 

Suunnitelmavahdin osoitteesta https://hel.fi/suunnitelmavahti 



 

Kysymys tai kommentti 

Onko kaupunki harkinnut Malminkartanon aseman rautatietunnelin pohjoispään 

Kartanonmetsään aiheuttaman avohaavan kattamista ja metsän ennallistamista? 

Vastaus 

Tällä hetkellä näin tarkkoja suunnitelmia ei vielä ole, mutta erilaisia vaihtoehtoja, kuten esim. 

metsän ennallistamista voidaan tutkia, kun suunnittelu etenee sellaiseen vaiheeseen. Tytti 

Wiinikka, asemakaavoitus 

Vastaus 

Kyseisen kohdan suunnitteluun vaikuttavat oleellisesti junaliikenteen tekniset vaatimukset ja 

turvallisuusnäkökulmat. Alueen asemakaavoituksen yhteydessä voidaan tutkia miten kyseistä 

kohtaa on mahdollista jatkossa parantaa maisemallisesti eri keinoin. /Antti Mentula, 

asemakaavoitus 

Viesti asiantuntijalta 

Pihkatien alueen katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksiin voi tutustua kaupungin nettisivuilla 

alla olevan linkin kautta. https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-

aineistot/ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat/pihkatie-231122 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartano, Pihkatie: Näyttää että joukkoliikenneyhteydet heikkenee, miten hoidetaan 

liityntäliikenne radan varteen? 

Vastaus 

Hei, Bussiliikenne siirtyy Kartanonmetsäntieltä, Pihkatieltä ja Neulastieltä Naapuripellontielle. 

Yksityiskohtaisesta linjastosuunnittelusta kannattaa olla yhteydessä HSL:ään, joka vastaa 

linjastosuunnittelusta. t. Juha / Liikenne- ja katusuunnittelu 

Kysymys tai kommentti 

Kello 19.24. 

Kannelmäki Laulukuja: Havainnekuvassa Antinniityn reunaan on piirretty 12-kerroksinen torni. 

Väitettiin että Laulukujan rakentamisella "ei menetetä yhtään viheralueita". Ei ole Antinniitty 

enää entisensä jos tämä toteutuu. Onko sullomisen taustalla ratikan suunniteltu päätepysäkki? 

Tällainen tehokkus ei sovi yhteen alueen vanhan rakennuskannan kanssa. Ei jatkoon. 

Vastaus 

Hei, Laulukujan alueen rakentamisen määrää ohjaa voimassa oleva yleiskaava ja alueen muut 

lähtökohdat, kuten hyvät joukkoliikenneyhteydet. Minna/asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartano/Kannelmäki: Miten etenee pyöräily-yhteyksien parantaminen pohjois-

eteläsuunnassa radan varressa? 



 

Vastaus 

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa on osoitettu pyöräilybaanalle linjaus, joka tullaan 

näyttämään kartalla myös Malminkartanon suunnitteluperiaatteissa. Baanan toteutuksen 

tarkka ajankohta määrittyy jatkossa. Pyöräily-yhteyksien parantaminen on joka tapauksessa 

kaupunginkin näkökulmasta tärkeää, ja asia tulee etenemään heti kun kaikki edellytykset 

toteutukselle ovat olemassa. 

Kysymys tai kommentti 

Hienon näköinen tämä Laulukujan suunnitelma! Iso parannus nykyiseen. 

Kysymys tai kommentti 

Kannelmäki: eteneekö Halsuantie 2-4 toimistorakennusten purkaminen ja asuintalojen 

rakentaminen niiden tilalle Kantelettarentien varteen? 

Vastaus 

Hei, uusien asuintalojen rakentamisen mahdollistama kaavamuutos on edelleen valmisteilla. 

Tavoitteena on asettaa Halsuantien ja Vetelintien alueen kaavaehdotus uudelleen nähtäville 

keväällä 2023. 

Kysymys tai kommentti 

Onko Honkasuolle tarkoitus rakentaa kaavoituksessa mainittu koulu? Jos kyllä, niin milloin se 

aiotaan rakentaa? 

Vastaus 

Hei! Honkasuon asemakaava mahdollistaa päiväkodin ja/tai koulun rakentamisen YL-tontille, 

mutta koulua ei Honkasuon alueelle ole suunniteltu: tontille rakennetaan uusi päiväkoti, joka 

valmistuu kesällä 2023. /Ulla, asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 

Kannelmäki: Rakentaminen kiivasta jo nyt (esim. vanhan ostarin alue 11 kerrostaloa ja 

kaupungin vuokrataloja rakenteilla Maununnevalle). Alueen koulut ja päiväkodit ääriään 

myöten täynnä ja rauhattomuus kouluissa lisääntynyt ja kärsitään sisäilmaongelmista. 

Laulukujalle tulossa uusia jopa 12 kerroksisia taloja. Rakentaako kaupunki alueelle uusia 

kouluja samaan tahtiin ja minne suunnitteilla? 

Vastaus 

Hei, Kannelmäen alueella on hiljattain tullut voimaan kaksi kaavamuutosta jotka 

mahdollistavat kahden uuden päiväkodin rakentamisen alueelle (PK Vanhainen, kaava tullut 

voimaan 10/2020 ja Pelimannintien ympäristö, kaava tullut voimaan 3/2021). Lisäksi 

Kannelmäen uuden peruskoulun hankesuunnittelu on parhaillaan käynnissä. 

Runonlaulajantiellä olemassa olevaa koulua suunnitellaan korvattavan uudella nykyistä 

suuremmalla koulurakennuksella. Minna/asemakaavoitus 



 

Kysymys tai kommentti 

Lämmin komppaus Anonyymin klo 7.24 kommenttiin Laulukujan suunnitelmista. Juuri näin, 

niitty ei ole entisensä jos taustalla kumottaa 12-kerroksisia talohirvityksiä. On surullista, että 

Hgin kehittäminen tapahtuu vain ja ainoastaan tehokkuus edellä. Ihmisten viihtyvyydestä ei ole 

mitään väliä. 

Kysymys tai kommentti 

Kello 19.30. 

Malminkartano, Pihkatie: Näyttää että joukkoliikenneyhteydet heikkenee, miten hoidetaan 

liityntäliikenne radan varteen? 

Kysymys tai kommentti 

Kuninkaantammi, eikö Kuninkaantammeen saisi väliaikaista kauppaa, esim Kirkkonummen 

Sundsbergissa on sellainen tällä hetkellä 

Vastaus 

Tilapäistä kauppaa pohdittiin muutama vuosi sitten. Valitettavasti pysyvän kaupan 

rakentaminen viivästynyt. Jos viivästyy vielä paljon, niin tilapäistä kauppaa voidaan harkita 

uudelleen. Terv. Ilkka Aaltonen / yritystontit 

Kysymys tai kommentti 

Kuninkaantammi: Alueella on huutava pula sopivasta kentästä jalkapalloileville lapsille ja 

aikuisille. Yksi pieni hiekkakenttä on, mutta sinne pitäsi kiireesti saada edes jalkapallomaalit. 

Pihojen istutukset alkavat olla kohta entisiä, kun niitä käytetään palloilijoiden maalitolppina 

Vastaus 

Kiitos ehdotuksesta. Vien palautteen eteenpäin kaupunkiympäristön toimialalle puisto- ja 

viheraluesuunnitteluyksikköön. / Kimmo Kuisma, kaupunginkanslia, aluerakentaminen 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartano, Pihkatie: Jos kaavassa ja suunnitelmassa ei ole pysäkkejä, niin merkitsee 

varmaan että ei sinne HSL:n linjastosuunnitelmassakaan ole paikkaa bussireitille... 

Vastaus 

Hei, Bussireitti tulee jatkossa kulkemaan Naapuripellontietä Kartanonmetsäntien, Pihkatien ja 

Neulastien sijaan. Neulastielle ja Pihkatielle lisätään pysäköintiä. t. Juha / Liikenne- ja 

katusuunnittelu 

Kysymys tai kommentti 

Kannelmäki Laulukuja: Miten mahdollinen raitiolinjan kääntöpaikka on alueelle tarkoitus 

toteuttaa kun nykyisellään paikalla on erittäin huonosti toimiva liikenneympyrä? 

Vastaus 



 

Hei, Länsi-Helsingin raitiotie ei tarvitse Kannelmäessä tilaa vievää kääntöpaikkaa, sillä ratikkaa 

voidaan ohjata vaunun molemmista päistä. Kantelettarentielle on suunniteltu kadun suuntaisia 

kääntöraiteita. Minna/asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartano: Malminkartanossa on tyhjän koulun ja päiväkodin lisäksi myös Lastenkartanon 

päiväkodin vieressä hylätty ravintolarakennus, sekä lähellä myös autiotalo metsikön keskellä. 

Nämä rapistuvat ja autiot tilat eivät kaunista kaupunkikuvaa. Mitä kaupunki aikoo tehdä näille? 

Jos esim. Apollon tonttia vasta aletaan tutkia, meneekö vuosia niin että rakennukset vain 

rapistuvat tuossa? 

Vastaus 

Piianpuiston ympäristön ilmeen nopea heikentyminen on tunnistettu kaupungilla, ja sen 

kohentamiseksi suunnitellaan toimenpiteitä. Pois käytöstä jäävien Apollon ja Apilan 

rakennusten purkutyöt aloitetaan tulevana vuonna, samoin tavoitteena on 

ravintolarakennuksen purku ensi vuonna. Alueelle tutkitaan myös muita ilmettä parantavia 

pienempiä toimenpiteitä mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman nopealla aikataululla. 

/Antti Mentula, asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 

Oliko yleisten alueiden suunnitelmaa myös etelämmälle osalle Länsi-Helsinkiä valmisteilla tai 

aiempaa versiota? 

Kysymys tai kommentti 

Kannelmäki Laulukuja: Havainnekuvassa näkyy katolla puita miten varmistetaan että toteutuu 

? 

Vastaus 

Hei, viherkattojen toteutumista voidaan edellyttää valmisteilla olevassa kaavamuutoksessa 

esimerkiksi kaavamääräyksin. Minna/asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 

Mätäjokilaakso: Puistoalueella on myös paikka, joka on toiminut lumenkaatopaikkana. 

Siirtyyhän lumenkaatopaikka nyt muualle? 

Vastaus 

Kyseessä on lumen varavastaanottopaikka, joka ei ole läntisen alueen ensisijainen 

vastaanottopaikka. Viime vuosien runsaslumisten talvien myötä aluetta on jouduttu 

käyttämään tätä aluetta. Tietoisia ollaan siitä, että alue on herkkä mm. luontoarvojen osalta, 

samoin turvallisuuden. Alueen käyttöä lumen vastaanottopaikkana pyritään vähentämään.  

Kysymys tai kommentti 

Yleiskaavan vahvistamisesta on jo kuusi vuotta. Tänä aikana on tapahtunut jo paljon 

muutoksia. Oli pandemia, jonka aikana lähivirkistysalueiden tarpeellisuus korostui 



 

huomattavasti ja Helsingin vetovoima alkoi hiipua ja ilmastomuutos kiihtyi. Onko kaupunki 

miettinyt sitä, että ovatko yleiskaavaan pohjaavat Länsi-Helsingin Vihdintien bulevardin 

suunnitelmat ylimitoitettuja ? Onko Helsingin kovalla kädellä tiivistäminen nykyisiä viheralueita 

tuhoamalla enää tässä tilanteessa tarpeellista ? Ovatko yleiskaavaan kirjatut Helsingin 

kasvusuunnitelmat enää realistisia ? Koska tilanne on muuttunut niin olisiko syytä ottaa ns. 

LänsiHelsingin Vihdintien bulevardi suunnitelmat uudelleen käsittelyyn osayleiskaavan 

muodossa, jossa selvitettäisiin mm. Vihdin tien länsipuolen työpaikka -alueen käyttäminen 

asumiseen ? Tätähän ovat ehdottaneet alueen asukkaat ehdottaneet Riistavuoren alueen 

vaihtoehtoisissa suunnitelmissaan. 

Vastaus 

Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, Maanhankinta. Yleistasolla muistutan, että yleiskaava 

osoittaa alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen pitkän aikavälin tavoitteita ja ohjaa 

asemakaavoitusta. Yleiskaavan tavoitevuosi on tällä hetkellä 2050 ja koska maailma muuttuu 

koko ajan, yleiskaavaakin uudistetaan noin 10 - 15 vuoden välein. 

Kysymys tai kommentti 

Kello 19.40. 

Miksei ratikan päätepysäkkiä viedä heti Kannelmäen juna-aseman lähelle? 

Vastaus 

Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, Maanhankinta. Yleistasolla kyse on siitä missä vaiheessa 

kaupungilla on varaa investointiin ja milloin matkustajapotentiaali on sillä tasolla, että sekä 

investointi että toiminta on taloudellisesti mielekästä. Tyhjillään kulkevan ratikan kustannus 

matkustajaa kohti on todella korkea. 

Viesti moderaattorilta 

Mätäjokilaakson OmaStadi-hanketta pääset seuraamaan täällä: 

https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-

2020/f/186/results/153?component_id=186&locale=fi&participatory_process_slug=osbu-2020 

Kysymys tai kommentti 

11/23/2022 7:45 PM 

Malminkartano-Kannelmäki: Onko tulevaisuudessa ajoyhteyttä näiden lähiöiden välillä. 

Turhaan joutuu isojen teiden kautta ruuhkaan menemään. 

Vastaus 

Malminkartano-Kannelmäen laajemman aluekokonaisuuden nykyisessä suunnittelussa on 

haluttu välttää henkilöautoliikenteen suoria yhteyksiä, ja painottaa ilmastonkin näkökulmasta 

kestävämpiä kulkumuotoja. Malminkartanon ja Kannelmäen välillä on suora 

paikallisjunayhteys, ja Malminkartanon suunnitteluperiaatteissa tutkitaan busseilla 

liikennöitävän joukkoliikenneyhteyden mahdollistamista suoraan alueiden välillä. Reitin 



 

mahdollinen avaaminen tulisi tapahtumaan erikseen normaalisti asemakaavamuutosten ja 

katusuunnitelmien kautta. 

Kysymys tai kommentti 

Maija, esität erittäin tärkeitä ja olennaisia kysymyksiä! Kiitos sinulle. 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartano: Minkä takia pyörätie menee vain toisella puolella tunnelia? Ruuhka-ajat 

vaihtelee, joten pyörällä olisi hyvä voida valita ajopuoli sen mukaan. 

Vastaus 

Rautatietunnelin nykyinen leveys ei turvallisuussyistä mahdollista pyöräilyn osoittamista 

molemmille puolille tunnelia. Yhteyden mahdollistaminen vaatisi tunnelin louhimista 

laajemmaksi, mikä ei tällä hetkellä ole ollut harkinnassa johtuen sen korkeista kustannuksista 

ja junaliikenteelle aiheuttamista vaikutuksista. 

Viesti moderaattorilta 

Kannattaa tilata Suunnitelmavahti. Se helpottaa Helsingin suunnittelun seuraamista, 

mielipiteiden kertomista ja vaikuttamista. Tilaajat saavat sähköpostiinsa viikoittain ilmoituksen, 

kun nähtäville tulee kaavoja, liikenne-, katu- tai puistosuunnitelmia. Voit tilata maksuttoman 

Suunnitelmavahdin osoitteesta https://hel.fi/suunnitelmavahti 

Viesti moderaattorilta 

Illasta tehdään tallenne ja se julkaistaan kaupunkiympäristön YouTube-kanavalla. Myös chatin 

kysymykset ja vastaukset julkaistaan verkossa jälkikäteen nimettömänä. Tallenteen ja chatin 

kysymykset ja vastaukset löydät tilaisuuden jälkeen kaupungin sivuilta: hel.fi/suunnitelmat > 

Menneet tilaisuudet 

Kysymys tai kommentti 

Mikä on Hakuninmaalla Esikoisenpuiston ja Kuopuksenpuiston kehittämistilanne? Molemmissa 

puistoissa on yli 35 vuotta kasvanut metsä ja Kuopuksenpuisto toimii tällä hetkellä Hekan 

asuntojen peruskorjaustyömaan tukialueena (lähiinä autojen pysäköinti ja varastoalue). 

Vastaus 

Esikoisenpuisto ja Kuopuksenpuiston tilanne kartoitetaan Kaarelan yleisten alueiden 

suunnitelmassa. Tällä hetkellä näihin puistoihin ei ole kehittämissuunnitelmia. yt. Harald 

Arlander / Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu. 

Viesti moderaattorilta 

Voit esittää kysymyksiä kaupungin työntekijöille myös palautejärjestelmän kautta. 

Palautejärjestelmän kautta jätetyt palautteet toimitetaan oikealle vastaanottajalle, ja saat 

vastauksen kysymykseesi suoraan asiantuntijalta. Palautejärjestelmä löytyy osoitteesta 

hel.fi/palaute 



 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartanonaukio on viime aikoina muuttunut entistä levottomammaksi. Onko 

asiantuntijoilla näkemystä siitä, miten kehitys käännettäisiin toiseen suuntaa? 

Vastaus 

Kaavoituksella voidaan vaikuttaa alueen yleisilmeeseen ja vetovoimaisuuteen pääasiassa 

rakennusten uudistumista ja uudisrakentamista mahdollistamalla sekä palveluja parantamalla. 

Julkisten ulkotilojen kunnon ylläpitäminen ja uudistaminen on myös oleellista. Lisäksi on 

tärkeää koordinoida toimintaa yhdessä mm. kaupungin sosiaalityön kanssa. /Antti Mentula, 

asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 

11/23/2022 7:56 PM 

Kiitos kaikille vastaajille! Nämä tilaisuudet ovat todella valaisevia ja kullanarvoisia! Milloin 

ollaan taas Länsi-Helsingin suunnitelmien parissa seuraavan kerran? 

Kysymys tai kommentti 

Malminkartanon junatunneli, jatko: En ymmärrä vastausta. Laiturit ovat yhtä leveät 

molemmilla puolilla. Silloin kun junaliikenne kulki ns. toiseen suuntaan, pyöräily oli sallittu 

toisella laiturilla. Eli hyvin voisi pyöräillä molemmin puolin. 

Vastaus 

Varmistamme vielä asian liikennesuunnittelijoilta, jotka ovat tässä parhaita asiantuntijoita. 

Meillä kaavoituksessa on ollut käsitys, että tilan leveys ei mahdollistaisi varmuudella turvallista 

kulkua molemmin puolin yhtä aikaa. 

Viesti moderaattorilta 

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

Kysymys tai kommentti 

Onko Kuninkaantammen eteläisimpien pientalojen (Helene Schjerfbeckin puiston itäpuolella) 

rakentamisaikataulu tiedossa? 

Vastaus 

Asetelmankujan eteläpuoleiset kaksi tonttia ovat ryhmärakennuttamishankkeita. Toinen 

tonteista saattaa lähteä rakenteille vielä vuoden 2022 puolella. Rakentamisaikataulut eivät ole 

vielä täysin varmistuneet. 

Vastaus 

Asetelmankadun eteläpuolella olevia kolmea pientalotonttia ei ole vielä varattu 

talorakentajille. Tontit ovat toistaiseksi läheisten nykyisten ja tulevien puukerrostalotyömaiden 

tuki- ja varastoalueina. / Kimmo Kuisma, kaupunginkanslia aluerakentaminen 



 

Linkkejä 

• Tutustu Kerro Kantasi -palvelussa esitettyihin ennakkokysymyksiin 
• Lue lisää ajankohtaista suunnitelmista.  

• Tästä voit tilata suunnitelmavahdin.  

• Tästä voi antaa kaupungille palautetta.  

• Tästä voit seurata OmaStadi-hankkeita. 

• Mätäjokilaakson OmaStadi-hanketta pääset seuraamaan täällä:  

• Meilahden kartanon kilpailu 

• Tietoa taloyhtiöiden energiaremonteista 

• Linkit tallenteeseen ja chatin koontiin päivitetään tilaisuuden verkkosivuille.  

• Vihreät sylit -sivustolta löydät tietoa Helsingin puistoista. Tutustu sivustoon. 

• HSL:n raitioliikenteen linjastosuunnitelma 

• Illasta tehdään tallenne ja se julkaistaan kaupunkiympäristön YouTube-kanavalla. 
Katso tallenne YouTube-kanavalta.. 

• Osallistu.hel.fi -kokoava verkkosivu osallistumisen mahdollisuuksista. Tutustu 
osallistumismahdollisuuksiin.  

• Kaupunkiympäristön toimialan tapahtumat löytyvät verkkosivuilta. Lue lisää 
tapahtumista.  

 

https://kerrokantasi.hel.fi/ulhsyksy2022
https://www.hel.fi/suunnitelmat
https://www.hel.fi/suunnitelmat
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/suunnitelmavahti/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute
https://omastadi.hel.fi/
https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/186/results/153?component_id=186&locale=fi&participatory_process_slug=osbu-2020
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tontit/tonttihaut-ja-kilpailut/meilahden-kartanon-kilpailu
https://hel.fi/energiaremontti
https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/kaupunkisuunnittelu-ja-rakentaminen/osallistu-kaupungin-suunnitteluun#menneet-tilaisuudet
https://vihreatsylit.fi/
https://hslfi.azureedge.net/globalassets/julkaisuarkisto/2022/kaupunki--ja-pikaraitioliikenteen-linjastosuunnitelma-8_2022.pdf
https://bit.ly/kymp-youtube
https://osallistu.helsinki/
https://osallistu.helsinki/
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/tapahtumat
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/tapahtumat

