
 
 
 

 
 

Uutta Itä- ja Kaakkois-Helsinkiä -verkkotilaisuus 
26.5.2021 
Illan chatissä esitetyt kommentit ja kysymykset sekä vastauksia 

Aika: 26.5.2021 klo 17.00–20.10  

Paikka: verkkotilaisuus  

Järjestäjä: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala  

Tilaisuuden kulku 

Uutta Itä- ja Kaakkois-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 vastaamaan 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. Tilaisuutta seurasi ja siinä oli samanaikaisesti paikalla maksimitilanteessa lähes 300 
kaupunkilaista. Chattiin tuli tilaisuuden aikana yli 400 kommenttia ja kysymystä. 

Tähän dokumenttiin on koottu chattiin tulleita kysymyksiä ja kommentteja. 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 kelloaika -tiedot, joista näkyy missä vaiheessa iltaa 
kyseinen kysymys tai vastaus kirjoitettiin. Kelloajat auttavat siinä, jos haluat seurata illan tallennetta 
samalla kun seuraat tätä chat -koontia. Kellonaika on aina sanan ”Kello” perässä. 

 
Mellunkylän ja Vartiokylän alueet 

Viesti moderaattorilta 

Tervetuloa! Voit jättää tälle palstalle kysymyksiä, jotka koskevat meneillään olevaa esitystä. Kirjoita 
kaupunginosa kysymyksen alkuun, esim. “Vartiokylä: milloin Mustapuron kunnostetaan”. 
Vastaamme kysymyksiin kahdessa erässä. 

Kello 5:01 PM 

 

Kysymys tai kommentti  

Hei, kiinnostaa Myllypadontie 3 aihe. Naapurustossa luontoarvoja kannatetaan suojeltavan 
maksimaalisesti. Seuraan tilannetta ja tiedotustilaisuuttanne lähellä asuvan asukkaan 
ominaisuudessa, (huom. tekn. toimii nyt, ok! - ei Teams -kautta vaan verkossa, kiitos! :) 



 
 
 

Vastaus: 

Kello 5:10 PM 

Hei! Myllypadontie 3:n tontilla ei ole tiedossa merkittäviä luonnonarvoja, mutta maisemallisia arvoja 
toki on. Ne pyritään sovittamaan yhteen suunnitelmien kanssa. Nyt nähtäville tulleista luonnoksista 
voi jättää mielipiteen 11.6. saakka.  

 

Kysymys tai kommentti 

Vartiokylä: Milloin rakennetaan uusi koulu? Voiko paviljonkikoulu 1.-3.lk toimia rakennustyömaan 
vieressä? 

Vastaus: 

Kello 5:15 PM 

Vartiokylän ala-asteen hankkeen osalla selvitys tekeillä ja parempaa tietoa saa alkusyksyllä 2021. 
Rakentaminen on ohjelmoitu alustavasti vuosille 2024 - 2025. 

 

Kysymys tai kommentti  

Koko Itä-Helsinki: Miksi kaikki metsäalueet tuhotaan ja rakennetaan täyteen? Kaikilla ei ole 
mahdollisuutta matkustaa kaupungin ulkopuolelle. Lähialueen luonto on henkireikä monelle 
toimintarajoitteelliselle, autottomalle ja ihan kaikille. 

 

Viesti moderaattorilta 

Lisätietoa ilmastoasioista Helsingissä: https://helsinginilmastoteot.fi/ajankohtaista/ 

Lisätietoja kaupungin strategisen tason viheralueverkostosta tästä linkistä: 

https://www.hel.fi/hel2/ksv/Liitteet/2016_kaava/Yleiskaava_virkistys_ja_viherverkosto_20160614.p
df 

ja tästä linkistä: https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-27.pdf 

 

Kysymys tai kommentti  

Puotinharju: Matokallion tulevaisuus kiinnostaa. Onko edelleen suunnitelmissa tuhota alue? 

Vastaus: 

Kello 6:46 PM 

Pikaluisteluhallia ollaan toteuttamassa lainvoimaisen asemakaavan mukaisena hankkeena. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala hallinnoi tonttia. Poliittisten ryhmien edustajista koostuva kulttuurin 

https://helsinginilmastoteot.fi/ajankohtaista/
https://www.hel.fi/hel2/ksv/Liitteet/2016_kaava/Yleiskaava_virkistys_ja_viherverkosto_20160614.pdf
https://www.hel.fi/hel2/ksv/Liitteet/2016_kaava/Yleiskaava_virkistys_ja_viherverkosto_20160614.pdf
https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-27.pdf


 
 
 

ja vapaa-ajan lautakunta on kuluvan kevään aikana päättänyt varata tontin hallin suunnittelulle. 
Myös seuraavista vaiheista päättää kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta sekä kaupunginhallitus. 

 

Kysymys tai kommentti  

Milloin Mellunmäkeen tulee jo aikapäiviä sitten luvattu urheilukenttä? Alueen lapsilla ja nuorilla on 
erittäin huonot liikuntamahdollisuudet yleisurheilusektorilla... 

Vastaus: 

Ojapuiston liikuntapuistosta on laadittu puistosuunnitelmaluonnos. Hanke on jäänyt odottamaan 
kouluun liittyvää kaavamuutosta. Alustavan arvion mukaan kentän esirakentaminen alkaisi 2023. 

Vastaus: 

Mutta, kuten sanottu, toteutuksen aikataulu ei ole vielä varmistunut.  

 

Kysymys tai kommentti  

Marjaniemi: Miten Marjaniemen uimarannan tilannetta ja syitä siihen, mistä sinne on päätynyt 
suolistobakteereita, selvitellään? 

 

Kysymys tai kommentti  

Koko Itä-Helsinki: Onko tulevien raitiolinjojen reitit jo päätetty? Mukailevatko ne olemassa olevia 
teitä vai ollaanko luontoa uhraamassa raiteiden tieltä? 

Vastaus: 

Kello 5:18 PM 

Raitiotiereitit mukailevat yleiskaavassa esitettyjä varauksia. 

 

Kysymys tai kommentti  

Konkretiaan please, Itä-Helsingin asioihin. ei näin yleistää!!! 

 

Kysymys tai kommentti  

Kontula: Milloin suunnitellusti pyöräilybaana ulottuu Kontulaan saakka? 

Vastaus: 

Kello 5:22 PM 



 
 
 

Tällä hetkellä Itäbaana eli Itäväylän suuntainen baana on suunnittelussa Itäkeskukseen asti. Muita 
Itä-Helsingin baanoja suunnitellaan ja toteutetaan pääasiassa muiden hankkeiden yhteydessä. 
Kontulantien länsipään sivuuttavalle baanalle ei ole vielä aikataulua  

 

Kysymys tai kommentti  

Onko Myllypadontie 3 tehty selvitys, kuinka suunnitellut rakennustyöt vaikuttavat alueen ei-
inhimilliseen luontoon? Uusille taloille kaavoitetulla alueella ruokailee ja asustaa ainakin seuraavia 
lintulajeja haukkoja ja tikkoja, siilejä, kettuja. Mikäli rakentaminen toteutuu, mitä näiden lajien 
häviäminen alueelta tekee alueen ekosysteemille? 

Vastaus: 

Kello 5:22 PM 

Myllypadontie 3:n tontilla ei ole tiedossa olevia merkittäviä luontoarvoja, mutta suunnittelun 
kuluessa asiaa selvitetään tarvittaessa lisää. Nyt kannattaa jättää mielipide suunnittelun 
lähtökohdista 11.6. mennessä.  

 

Kysymys tai kommentti  

koko itä-Hki: olen äärimmäisen huolestunut rakentamisesta! Luonto kärsii, metsä-alueita tuhotaan, 
puistoja supistetaan... itä-Helsingissä on paljon luonnonsuojelualueita, viheralueita jne. jotka 
katoavat kokonaan tai osittain jos nämä suunnitelmat toteutuvat! 

Vastaus:  

Asemakaavoituksessa otetaan huomioon kymmeniä eri reunaehtoja, joista yleiskaava on yksi. 
Sovittaminen olemassa olevaan tilanteeseen on toinen. Näiden lisäksi otetaan huomioon mm. 
alueen maaperä ja rakennettavuus, luonnonympäristöt, liikenneasiat, hiilineutraali Helsinki 2035 
toimenpideohjelma, kaupunkikuva sekä tietysti asukkailta saatu palaute. Monet näistä asioista ovat 
keskenään ristiriitaisia ja kussakin kaavahankkeessa etsitään kuhunkin tilanteeseen sopiva 
kompromissi. 

 

Kysymys tai kommentti  

Marjaniemi, uimaranta: täydennän edellistä kysymystä, onko selvitetty mikä on rannalla viihtyvien 
hanhien, Porolahdelta valuvan vanhan koirapuiston kaivamisen tai Marjaniemen siirtolapuutarhan 
vaikutus veden laatuun? (Mustapuro johtaa siirtolapuutarhalta Strömsinlahteen) 

Vastaus: 

Helsingin kaupungin Ympäristöpalvelut ovat aikeissa aloittaa kesällä näytteenotot ja tarkemmat 
selvitykset Marjaniemen uimarannan mikrobeista. Näytteiden mikrobeista tehdään geneettiset 
analyysit, joiden kautta toivottavasti saataisiin selville mikä aiheuttaa kohonneita pitoisuuksia. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Vuosaari: Jokeri2 pilaa Vanhan Vuosaaren kulttuurihistoriallisesti arvokkaan, vehreän ilmeen 
Kallvikintiellä, kun tietä levennetään, puut kaadetaan ja tienvarret rakennetaan täyteen. 

Vastaus:  

Voimassa oleva yleiskaava 2016 ohjaa tehokkaaseen täydennysrakentamiseen Kallvikintien 
varrelle. Kallvikintien suunnitteluperiaatteisiin on koottu tiedot, miten alueen maisema-arvot 
voidaan yhteensovittaa alueen asemakaavan muutoksissa. Täydennysrakentaminen ja - arviolta 
2030-luvulla toteutettava - pikaraitiotieyhteys Jokeri 2 muuttavat alueen ilmettä. Kallvikintien 
varrella säilyy kuitenkin jatkossakin pitkiä metsäisiä ja väljiä osuuksia.  

  

Kysymys tai kommentti  

Onko Myllypadontie 3 tehty selvitys, kuinka suunnitellut rakennustyöt vaikuttavat alueen ei-
inhimilliseen luontoon? Uusille taloille kaavoitetulla alueella ruokailee ja asustaa ainakin seuraavia 
lintulajeja haukkoja ja tikkoja, siilejä, kettuja. Mikäli rakentaminen toteutuu, mitä näiden lajien 
häviäminen alueelta tekee alueen ekosysteemille? 

Vastaus: 

Hei, vastasinkin tähän aiempana chatissa.  

 

Kysymys tai kommentti  

tekstit eivät näy 

 

Kysymys tai kommentti  

Voisiko edes yrityskiinteistöille ja kerrostaloille määrätä tiettyä osaa energiatarpeesta tuotettavaksi 
aurinkoenergialla omilla aurinkopaneeleilla? 

  

Kysymys tai kommentti  

Itäiset saaret: 1. Kuinka kaupunki helpottaa veneettömien pääsyä itäisiin saariin? 2. Vartiosaaressa 
kaupunkilaiset viljelevät palstoja ja vuokraavat ja ylläpitävät kaupungin omistamia huviloita. Kuinka 
kaupunki auttaa (soutu)veneellä saareen kulkevia, jotka tarvitsevat rantautumispaikan sekä 
mantereella että saaressa? Ns. Konekarilla Tammisalossa veneet saivat lähtökäskyn, mutta 
korvaavaa tilaa ei ole. Tarvittaisiin esim. vanhoja sähkötolppia maahan, niihin kiinnitysrenkaita. 
Reposalmessa Vartiosaareen tarvittaisiin aisat turvalliseen kiinnittymiseen. Jollaksen puolella laituri 
särkyi talven jäissä, se pitäisi korjata. 

Vastaus: 

Kello 6:00 PM 



 
 
 

Hei! Vartiosaaresta etsitään juuri rantautumispaikkoja, sekä veneilijöille eli uudelle 
vierasvenelaiturille että muuhun rantautumiseen (melonta + soutu) sopivia paikkoja osana 
Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämistä. 

Samoin itäisen saariston alueella on kartoitettu mm. melojien rantautumiseen soveltuvia paikkoja. 
Alueen saarten saavutettavuuden parantamista on käsitelty itäisen saariston hoito- ja 
kehittämissuunnitelmassa, joka on juuri valmistunut ja menossa päätöksentekoon 
kaupunkiympäristölautakuntaan nyt kesäkuun alussa. 

 

Kysymys tai kommentti  

Ei näy mitään 

 

Kysymys tai kommentti  

Puotila: Onko Puotilan ostoskeskuksen purkamisesta lisätietoa? Milloin työ etenee? 

Vastaus: 

Kello 5:19 PM 

Kaavoittajalla ei ole tietoa, koska purkaminen alkaisi. Tiedossa on, että rakennuslupaprosessi on 
käynnissä.  

 

Kysymys tai kommentti  

Itäkeskus: aiva Itäkeskuksen aseman vieressä asuvana jaksaminen tulee olemaan koetuksella. 
Raide-Jokeri paaluttaminen on jo ollut aikamoinen meluhäiriö. En ole varma että aluen asukkaat 
kestävät vuosia kestävän asema-alueen liikenne- ja meluhäiriöt. Itse harkitsen vakavissani 
muuttamista vaikka alueen arvo nousisikin Raide-Jokerin myötä. 

Vastaus: 

Pahoittelut Raide-Jokerin puolesta työmaasta aiheutuvista häiriöistä. 

 

Kysymys tai kommentti  

Mikä paino on arkkitehtuurin lähiökonseptin säilyttämisessä? Lähiöissä nimenomaan luonnon 
läheisyydellä on suuri merkitys, kuten Meurman sen aikoinaan kehitti. Tämän vuoksi metsien 
hävittäminen tekee lähiöistä mäelle kyhätyn slummin. On tärkeää ylläpitää lähiöt kokonaisuuksina 
ja päivittää niitä niiden omista lähtökohdista. Metsä on elementtinä kuin vesi, se eristää ja yhdistää 
sekä luo rauhallisia soppeja lähiöihin. 

Vastaus:  



 
 
 

Lähiöiden täydennysrakentamisessa huomioidaan alueen väljä luonne. Kuitenkin myös lähiöt ovat 
osa kaupunkikokonaisuutta, joka on jatkuvassa muutoksessa kaupungin laajemman kehityksen 
seurauksena. Paikallisesti alueen maisema ja kaupunkirakenne saattaa kuitenkin muuttua varsin 
paljon, kun täydennysrakentamista sijoitetaan esimerkiksi lähelle hyviä joukkoliikenteen yhteyksiä.  

 

Kysymys tai kommentti  

Mellunkylä: Itäväylän jatkaminen 4 kaistaisena kehä 3:lle asti? 

Vastaus: 

Kello 5:23 PM 

Itäväylä Itäkeskuksesta itään on valtion ylläpitämä maantie. Valtio vastaa tien leventämisestä. Tällä 
hetkellä ei ole tiedossa, että valtio olisi leventämässä Itäväylää ainakaan ennen vuotta 2030.  

 

Kysymys tai kommentti  

Kiitos lähettämääni etukäteiskysymykseen vastaamisesta (Vesala) <3 

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuori : 250 paikkainen päiväkoti miten on huomioitu Prinssintien liikenne ja mihin siirtyvät 
Prinssintien kadunvarsipaikoituspaikat 

Kello 5:20 PM 

Vastaus:  

Roihuvuoressa tutkitaan parhaillaan kokonaisvaltaisesti pysäköintitilannetta ja pyritään löytämään 
sopivia ratkaisumalleja. Myös Prinssintie on mukana tässä tarkastelussa. 

 

Kysymys tai kommentti  

Kuinka voi asukkaana vaikuttaa helikopterikenttä hankkeeseen, jota valmistellaan Kivikkoon? 
Helikopterikentän haittavaikutukset ja lentomelu osuvat nimenomaan tämän alueen asukkaisiin, 
vaikka hanke onkin luoteis-Helsingin alueella, 

Vastaus: 

Kello 5:26 PM 

Helikopterikenttää koskeva asemakaavahanke on valmistelussa, asemakaavoituksen pohjoisessa 
yksikössä mutta sijoittuu tämän tilaisuuden alueelle. Kaavaehdotus on nähtävillä todennäköisesti 
ensi vuoden puolella, jolloin siitä voi tehdä muistutuksen. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Itäiset saaret kohta 2. Täsmennys. Korjausta tarvitseva laituri on Vartiosaaressa Jollaksen 
puoleisella rannalla. Se on kaupungin, ja sen voisi korjata omilla veneillään saareen tuleville. 

Vastaus: 

Vartiosaaren yhteyslaitureiden kunnostuksen ja parantamisen suunnittelu on käynnissä 

 

Kysymys tai kommentti  

Puotinharju / Myllypuro. Miksi asukkaita ei ole kuultu Matokallion räjäyttämisestä 
suunnitteluvaiheessa? Alue on erittäin tärkeä ja arvokas asukkaiden luonto- ja virkistäytymiskohde 
eikä sitä tule räjäyttää. 

Vastaus: 

Pikaluisteluhallia ollaan toteuttamassa lainvoimaisen asemakaavan mukaisena hankkeena. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala hallinnoi tonttia. Poliittisten ryhmien edustajista koostuva kulttuurin 
ja vapaa-ajan lautakunta on kuluvan kevään aikana päättänyt varata tontin hallin suunnittelulle. 
Niinpä asemakaavapalvelu ei ole käynnistämässä asemakaavan muutoksen suunnittelua, jossa 
tutkittaisiin hallitontin säilyttämistä viheralueena. 

 

Kysymys tai kommentti  

Mellunmäki: mihin nämä uudet kaupat, asunnot jne. tulee - kun kerran Mellunmäen asema ja sen 
ympäristö on jo täyteen rakennettu?? 

Vastaus: 

Kello 5:31 PM 

Mellunmäen keskustassa on kaksi rakentumatonta tonttia, jotka ovat tilapäisesti 
liityntäpysäköintikäytössä. Tämän lisäksi tutkitaan mahdollisuutta tehostaa maankäyttöä 
metroaseman päällä ja vieressä olevilla tonteilla. Lisää tietoa ja kaavamuutoksen aluerajaus löytyy 
tästä linkistä: https://paikkatietovipunen.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-
plan/https:%252F%252Fpaikkatietovipunen.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1392 

 

Kysymys tai kommentti  

Valvoja, voisitko osoittaa, mistä löytyy tutkimustieto siitä, ettei Myllypadontie 3 :n alueella ole 
merkittäviä luonnon arvoja? Mitä merkittävällä luonnon arvolla tarkoitetaan tässä kontekstissa? 

Vastaus: 

Kaupungin luontotietojärjestelmässä, johon on kirjattu kaikki tiedossa olevat luontoselvitykset, 
Myllypadontiellä ei ole havaittu esim. rauhoitettavia, uhanalaisia tai muita arvokkaiksi luokiteltuja 
luontokohteita (kasvillisuus, metsäalueet tai vastaava).  

https://paikkatietovipunen.hel.fi/applications/sukka/dist/%23/print-plan/https:%252F%252Fpaikkatietovipunen.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1392
https://paikkatietovipunen.hel.fi/applications/sukka/dist/%23/print-plan/https:%252F%252Fpaikkatietovipunen.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1392


 
 
 

 

Kysymys tai kommentti  

Saisiko tälle tarkennuksen: "Raitiotiereitit mukailevat yleiskaavassa esitettyjä varauksia." Eli onko 
ne yleiskaavassa varattu niin, että mukailevat teitä vai uhrataanko luontoa tieltä? 

Vastaus: 

Raitioliikenteen reitit on tosiaan määritelty vasta yleiskaavatasolla. Iso osa näistä reiteistä 
noudattelee katujen linjauksia. Itä-Helsingin muista raidehankkeista (kuin Raide-Jokerista ja 
Kuunusilloista) ei ole tehty päätöksiä, vain alustavaa tilavaraustarkastelua. Yleiskaavan 
raitioliikennereitteihin voi tutustua esim. kaupungin karttapalvelussa kartta.hel.fi 

 

Kysymys tai kommentti  

Kontula: minulla oli positiivinen kokemus vuorovaikutuksesta Kontulan paloaseman suunnitelmiin 
liittyen. Suunnittelijat kuulivat Teamsissa esitetyt pyöräliikenteeseen liittyvät huolet ja nyt tehtyyn 
päätökseen, sen liikennesuunnitelmaan, olikin lisätty muutamia merkintöjä 
"tutkitaan"/"valmistaudutaan väylän jatkamiseen" :) 

Vastaus: 

Pyöräilyn tavoiteverkossa on pyörätien jatkaminen Kontulantien länsireunalla Kurkimäentielle 
saakka. Pyörätieverkon rakentamista joudutaan priorisoimaan, koska hankkeita on paljon. Tällä 
hetkellä rakentamisen painopiste on keskustan pyörätieverkolla sekä keskustan lähiympäristössä 
sekä baanaverkolla. Sen takia Kontulantien länsireunan pyörätie ei toteudu paloaseman 
edellyttämien katujärjestelyjen yhteydessä. 

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuoren lähimetsiä on yleiskaavassa suunniteltu asuinrakentamiseen. Onko niin, että 
virkamiehet tulevat käynnistämään asemakaavaprosessin ja että poliitikot voivat halutessaan 
"viheltää pelin poikki". Missä asemakaavoituksen vaiheessa luottamushenkilöt ottavat ensimmäistä 
kertaa kantaa kaavaluonnokseen? 

Vastaus: 

Kello 6:13 PM 

Roihuvuoren lähimetsien asemakaavoitusta ei ole vielä otettu asemakaavoituspalvelun 
toimintasuunnitelmaan. Jos hanke on kovasti mielipiteitä herättävä, kaavan valmisteluprosessissa 
otetaan huomioon se, että päätöksentekijät pääsevät ottamaan kantaan alueen suunnitteluun 
riittävän ajoissa. Tämän tarkemmin ei tässä vaiheessa ostaa ottaa kantaa, kun ei asiaa ole vielä 
ns. otettu suunnittelupöydälle, eikä suunnitelmissa ole edistää asiaa millään tavalla. Toivottavasti 
Itäväylän bulevardisointihanke etenee ja Yleiskaavan ohjaamaa tehokkaampaa 
täydennysrakentamista päästään suunnittelemaan Itäväylän varteen niin, että Roihuvuoren 
nykyiset metsät ja viheralueet säästyisivät rakentamiselta. 



 
 
 

 

Kysymys tai kommentti  

Mikä on tilanne Kivikkoon suunnitellun helikopterikenttähankkeen suhteen? 

Vastaus: 

Kaavamuutosta valmistellaan, mutta tällä hetkellä odotetaan helikopteriyrittäjien panosta toiminnan 
laajuuden ja vaikutusten arviointiin. Jos melu- ym. vaikutusten voidaan selvityksin osoittaa jäävän 
hyväksyttävälle tasolle, valmistellaan kaavaehdotus nähtäville todennäköisesti ensi vuoden 
puolella. 

 

Viesti moderaattorilta 

Mustapuron puistosuunnitelman luonnokset, joihin voi antaa palautetta, löytyvät tästä linkistä: 
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ilmoitukset/katu-ja-
puistosuunnitelmat/mustapuro-190521 

 

Kysymys tai kommentti  

Myllypuro: Myllypadontie 3 täydennysrakentaminen huolestuttaa. En vastusta 
täydennysrakentamista sinänsä, kunhan se suoritetaan alueen alkuperäistä ilmettä kunnioittaen. 
Myllypadontie 3:n korottaminen ja nykyistä rakennuskantaa korkeampi uudisrakentaminen on 
kuitenkin alueen täydennysrakentamisen suunnitteluperusteiden vastaista, sillä kerroslukumäärien 
pitäisi vastata pääsääntöisesti alueen nykytilannetta. Myllypadontiellä sijaitsee rivitaloja, sekä 3-4 
kerroksisia matalia kerrostaloja. Myllypuro on kehittynyt valtavasti viime vuosina, ja tutkimusten 
mukaan kaupungin kehittämistoimien onnistumisen taustalla on ollut myös täydennysrakentamisen 
toteuttaminen alueen alkuperäisen ilmeen mukaisesti. Miten perustelette suunnitteluperusteiden 
vastaisen, nykyistä korkeamman täydennysrakentamisen, joka haittaa myös Myllypuron tähän 
mennessä onnistuneita kehittämistoimia? 

Vastaus: 

Kello 5:52 PM 

Tällä hetkellä nähtävillä olevissa luonnoksissa on eri vaihtoehtoja rakennusten korkeudelle. Niiden 
soveltumista ympäristöönsä arvioidaan ja suunnitelmaa kehitetään edelleen. Yleiskaavan 2016 
mukaan tämä tontti on aluetta A2 ja A4, joiden mukaan tontin voisi rakentaa nykyistä 
huomattavasti tehokkaammin. Pääperiaatteena on kuitenkin ympäristöönsä ja kaupunkikuvaan 
sopiva rakentaminen, joka siis saattaa olla tapauskohtaisesti ympäröivää rakentamista 
korkeampaa, kuten suunnitteluperiaatteissakin todetaan. 

 

 Kysymys tai kommentti  

Myllypuro: Miten perustelette Myllypuron alueen suunnitteluperusteiden vastaisen, nykyistä 
korkeamman täydennysrakentamisen Myllypadontie 3:ssa? 

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat/mustapuro-190521
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Vastaus: 

Vastaus kysymykseen edellisen kysymyksen kohdalla.  

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuori/Ströms (Hedvigin rantapolun ja venekerhon aitausten välinen alue): milloin kaupunki 
karsii vaaralliset puut venekerhon aitausten ympäriltä? Puut näyttävät lahoilta, kasvavat aitojen läpi 
ja kaartuvat sekä veneiden ja alueella kulkevan ulkoilupolun päälle vaarallisesti. Kuka vastaa kun 
ulkoilija tai veneilijä jää kaatuvan puun alle? 

Vastaus: 

Kehotan ottamaan yhteyttä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan, jonka hallinnassa alue on. KUVA 
ylläpitää itse omia alueitaan. Yhteyshenkilö esim. Stefan Fröberg tai Ari Maunula.  

 

Kysymys tai kommentti  

Mainittuun tekniikkaan liittyen kommentti: Syy piippailuun voi olla se, että saitilla ja somessa ollut 
linkki, vie tänne niin että pitäisi hoksata valita, että EI liity presenter-roolissa. Ohjeistus olisi 
kannattanut tehdä selvemmin – nyt osa osallistujista yrittänee liittyä ns. väärälle puolelle. 
Huomasin itsekin parin yrityksen jälkeen. 

Vastaus: 

Näin varmaan juuri on käynyt. Olemme jakaneet linkin jollain tavoin väärin, pahoittelut siitä. 
Selvitetään ongelmaa. 

 

Kysymys tai kommentti  

Mustapuro: Mustapuron varsi on täynnä jättipalsamia, mikä on haitallinen vieraslaji. Onko 
suunnitelmissa hävittää tämä? 

Vastaus: 

Kello 5:36 PM 

Moi, Mustapurolle laaditaan vieraslajikartoitusta ja vieraslajien torjuntasuunnitelmaa. Vieraslajeja 
on tarkoitus torjua ennen kunnostuksen aloittamista. Jotkin vieraslajit leviävät harmillisesti 
virtaveden mukana. 

 

Kysymys tai kommentti  

Voisiko uusien alueiden suunnittelussa ottaa huomioon, ettei suunniteltaisi sellaisia hiekka- ja 
sepelikenttiä talojen pihoille ja kivijalkoihin, joita pidetään 'puhtaana' myrkyttämällä: Voisiko 
vaihtoehto olla esim. kivikko- ja mehikasvit, esim. maksaruohoja? 



 
 
 

Vastaus: 

Hei, tämä on tonttien rakennus- ja pihasuunnitteluun liittyvä asia, josta voisit olla yhteydessä 
rakennusvalvonnan maisema-arkkitehtiin Pia-Liisa Orrenmaahan. Itse näkisin, että tässä on kyse 
siitä, että taloyhtiöt yrittävät käyttää myrkytystä pidentääkseen korjausväliä. Ilmastonmuutoksen 
seurauksena (kasvillisuuden kasvuvauhti kiihtyy) tämä haitallinen toimintatapa voi yleistyä, jollei 
sitä kielletä tai muulla tavalla kontrolloida.  

 

Kysymys tai kommentti  

Vartioharjun puolelta rannan ruoppaus. Onko ranta-aluetta suunniteltu. 

Vartiokylänlahti. Vartioharjun puolelta rannan ruoppaus. Onko ranta-aluetta suunniteltu. 

Kello 5:33 PM 

Vastaus: 

Vartiokylänlahden rantoja kehitetään viime syksynä päätettyjen suunnitteluperiaatteiden mukaan. 
Yhtenäistä rantareittiä on tarkoitus parantaa lähivuosina. Lisätietoja karttapalvelusta ja mm. Täältä 
linkistä: https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/57/57dfaf7650a3ff5510abfd43ed8e4d8007dcd574.pdf 

Paikallisia ruoppauksia lahdella voidaan tehdä mm. venereiteillä, mutta lahdella on lisäksi kalojen 
kutupaikkoja ja linnuille tärkeitä ruovikoita, joita säilytetään luonnontilaisina. 

 

Kysymys tai kommentti  

Missä vaiheessa on Vartiokylän siirtolapuutarhan suunnittelu? 

 

Kysymys tai kommentti  

Mustapuro: toivottavasti otetaan huomioon puron varrella pesivät linnut. 

Vastaus: 

Mustapuron yhteyteen tullaan järjestämään monimuotoisia elinympäristöjä, myös linnut 
huomioidaan. 

 

Kysymys tai kommentti  

Vuosaari: Minkä takia Pohjanveden puiston rakentamissuunnitelmat jatkuvat, vaikka alue on 
Suomen luonnonsuojeluliiton inventaariossa todettu Helsingin arvometsäksi? Säästämällä alueen 
rakentamiselta, Helsinki voisi kehittää metsäverkostoyhteyttä. 

Vastaus: Kaavahankkeessa on selvitetty laajasti vaikutuksia luontoarvoihin ja alue on mm. Ollut 
esimerkkialueen Helsingin Metsä- ja puustoinen verkosto -selvityksessä, joka löytyy tästä linkistä: 
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-05-19.pdf 
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Laitan lisäksi linkin kyseisen kaavan aineistoihin. Selostuksessa asiaa on käyty läpi laajasti. Linkki: 

https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-
plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1454 

 

Kysymys tai kommentti  

Olisin kiinnostunut kuulemaan Itäkeskuksen metroaseman peruskorjauksen ja uusimisen 
aikataulusta, ja tapahtuuko se esimerkiksi uuden liikenneterminaalin rakentamisen yhteydessä 
(mikä olisi luontevaa ja toivottavaa)? Metroasema on kulunut, rähjäinen ja uusimisen tarpeessa, ja 
sillä olisi varmasti keskeinen rooli sekä asukas- että vierailijakokemuksen parantamisessa, ja 
alueen turvattoman maineen parantamisessa - jolle on kiireellinen tarve mm. 
segregaatiokehityksen ehkäisemiseksi. Rähjäisyys ja epämääräisyys vetää puoleensa usein 
epämääräistä porukkaa ja samalla tekee asemasta ja aseman seudusta turvattoman paikan niin 
asukkaille kuin vierailijoille. Toisaalta moderni, toimiva ja viihtyisä asema taas antaisi asemasta 
sekä hyvän ensivaikutelman vierailijoille ja lisäisi asukkaiden turvallisuuden ja viihtyisyyden 
tunnetta. (Teen itse kaupunkikehityksen ja asukaskokemuksen parantamisen alalla töitä useiden 
kaupunkien kanssa ja tämä toive ja huomio on esitetty sekä tästä näkökulmasta että omaan 
asukaskokemukseen pohjautuen.) 

Vastaus: 

Kello 5:38 PM 

Uuden terminaalikorttelin toteutusaikataulu on paraikaa selvittelyssä. Valitettavasti tarkempia 
lukemia ei ole tässä vaiheessa esittää. Raide-Jokerin toteutus etenee aikataulussaan. 

Kommentti: 

Kiitos vastauksesta! ELi tarkentaen, metroaseman kunnostus olisi osana tätä kokonaisuutta? 

Vastaus: 

Ainakin metroaseman maanpäälliset osat. 

Kommentti: 

No sekin on jo lupaava alku.:) Toivotaan, että uudistus etenee myös maan alle jossain kohtaa, 
varsinkin kun Itäkeskuksen painoarvo yhtenä kaupungin keskuksista kasvaa tulevaisuudessa. 

 

Kysymys tai kommentti  

Itäkeskus: Kuinka bussi- ja metropysäkit on tarkoitus järjestää Punos-korttelin rakentamisen ajan? 

Vastaus: 

Kello 5:37 PM 

Metrokorttelin rakentamisen ajaksi bussipysäkit siirretään Turunlinnantielle ja metroon pääsee 
itäisen sisäänkäynnin kautta.  
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Viesti moderaattorilta 

Myllypadontie 3:een suunnitellaan täydennysrakentamista. Nähtävillä on osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma sekä viitesuunnitelman luonnoksia keskustelun pohjaksi. Mielipiteitä voi antaa 
juuri nyt. Aineisto löytyy linkistä: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=HEL%202021-005056 

 

Kysymys tai kommentti  

Matokallio on Puotinharjulaisten viimeinen lähimetsä ja arvokas luontoalue. Halli on kaavoitettu 
siihen 15 vuotta sitten! Nykyisiä alueen asukkaita ei ole hallihankkeesta kuultu eli heidän 
mielipidettään ei ole otettu huomioon eikä myöskään nykyistä lisääntynyttä tarvetta lähiluontoon. 
On ehdottoman tärkeää, että kaava menee uudelleen käsittelyyn halli rakennetaan muualle.  

Vastaus: 

Kello 6:57 PM 

Asemakaavat ovat voimassa kunnes tilalle laaditaan uusi. Hallihankkeen peruminen tai siirto 
toisaalle on käytännössä kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunnan ja kaupunginhallituksen käsissä. 

 

Kysymys tai kommentti  

Mitä tapahtuu Itäkeskuksen metroasemalle? 

Vastaus: 

Tavoitteena on bussi- ja metroterminaalin uudistaminen ja uudisrakentaminen terminaalitoimintojen 
päälle. 

 

Kysymys tai kommentti  

Kiitos tulvaniittysuunnitelmista! Hieno idea! 

Vastaus: 

Hienoa saada tällaista palautetta!  

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuori : kirkon ympärille rakennettavat talot on esitetty luonnoksissa P+3-4 asuinkerrosta ja 
sen päälle tietysti isot IV konehuoneet (vrt jo rakennetut talot kirkon vastapäätä) joten rakennukset 
ovat siis rehellisesti ainakin 5-6 kerroksina aivan liian korkeita tuohon ympäristöön. Esitetty 250 
paikkainen päiväkoti vie suurimman osan alueen vasta uusitun ja asukkaiden yhteiseen käyttöön 
tarkoitetusta puistosta. Siis asukkaita lisää ja puistoja poistetaan ei hyvä ratkaisu. Luonnoksista 
voisi päätellä, että liikennealueet kapenevat, joten ongelmat kasvavat ja mm pelastustoimenpiteen 
vaarantuvat. Miksi ei alueen liikennettä ei suunnitella kattavasti ja toimivaksi ennen kuin alue 

https://kartta.hel.fi/?sukkaId=HEL%202021-005056


 
 
 

rakennetaan täyteen torneja. Rakentaminen aiheuttaa valtavia ruuhkia ja suuria riskejä ja 
vaaratilanteita, kuten jo aiemmin on havaittu mm Ruususenrinteen rakentamisen yhteydessä 

Vastaus:  

Kirkon korttelin suunnittelua jatketaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon ja siitä 
saadun palautteen jälkeen. Kirkon säilyminen keskeisenä maamerkkinä Roihuvuoren keskustassa 
on suunnittelun yksi tärkeimmistä lähtökohdista, joka tullaan huomioimaan myös 
jatkosuunnitelmissa rakennusten sopivaa korkeutta mietittäessä. Nyt on oivallinen tilaisuus antaa 
koko kirkon korttelin viitesuunnitelmasta palautetta 11.6. saakka osoitteessa 
www.hel.fi/suunnitelmat.  

liikenteestä: Roihuvuoren uutta liikennesuunnitelmaa edistetään parhaillaan samanaikaisesti 
Roihuvuoren muun kokonaissuunnittelun kanssa. Ruususenrinteen pysäköintiratkaisuissa 
esiintyneet ja todetut ongelmat pyritään jatkossa välttämään. Kirkon kortteliin suunniteltu 
asukasmäärä ei lisää merkittävästi liikennettä Roihuvuoren keskustassa. Kirkon lähikatuja ei ole 
tarkoitus kaventaa vaan pikemminkin leventää esim. Roihuvuorentien kohdalla lisäämällä mm. 
pyöräteitä. 

 

Kysymys tai kommentti  

Kivikon helikopterikenttähanke: Kommentoitte vastauksissa kaavamuutosehdotuksen tilaa, mutta 
entä muut lentotoiminnan käynnistykseen tähtäävät prosessit (mm. ympäristölupahakemus)? 

Vastaus: 

Samalle tontille on haettu myös tilapäistä rakennuslupaa ja ympäristölupaa nykyisen asemakaavan 
sallimassa laajuudessa (1 lento/vrk). Asemakaavoituksen edustajana en tunne ympäristöluvan 
tämänhetkistä tilannetta, mutta aiemmin ympäristölupapäätös odotti päätöksiä väliaikaisesta 
vuokrasopimuksesta ja tilapäisestä rakennusluvasta. 

 

Kysymys tai kommentti  

Miten turvataan, että ekologinen käytävä säilyy Viikin- Vanhankaupunginlahden n alueella, kun 
Jokerirata on rakennettu. Miten ihmiset ja eliöstö pääsevät ylittämään tai alittamaan radan? 

Vastaus: 

Kello 6:07 PM 

Ymmärtääkseni emme Raide-Jokerilla ole virallisia kulkuyhteyksiä alueella poistaneet tai 
heikentäneet ja rataa ei ymmärtääkseni myöskään aidata. Lisäksi esim. suunnitelmissa on 
pieneläinputki. Valitettavasti en tämän paremmin osaa vastata kysymykseen ja kannattaa laittaa 
kysymys myös osoitteeseen https://raidejokeri.info/anna-palautetta/ niin saat enemmän tietoa. 

 

https://raidejokeri.info/anna-palautetta/


 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Mellunkylänpurossa myös lisääntyy luonnonvarainen taimen. Onhan tämä huomioitu 
kaavoituksessa? 

Vastaus: 

Kello 6:24 PM 

Mellunkylänpuron taimenkanta pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin 
asemakaavoituksessa teettämällä valuma-alueelle sijoittuvilla kaavahankkeilla hulevesiselvityksiä 
ja -suunnitelmia sekä keskustelemalla mahdollisista kaavan vaikutuksista taimenkantaan 
kaupungin ympäristötarkastajien ja luontoasiantuntijoiden kanssa.  

 

Kysymys tai kommentti  

Miksi Myllypadontie 3 täydennysrakentaminek kohdistetaan kauniille useita lähikiinteistöjä 
palveleville kalliolle kun etupihalle voitaisiin nykyiselle parkkipaikalle ja sen viereiseen metsään 
voitaisiin rakentaa talo ja luontoarvoista säilyisivät? Nyt suunnitelmassa parkkipaikkaa 
laajennetaan ko metsään. Parkkipaikat tulee rakentaa maan alle. 

Vastaus: 

Uudet asuinrakennukset ovat suunnitteilla Myllypadontie 3:n tontille. Se ei ole siis yleistä 
puistoaluetta eikä ole ollut tiedossa, että kallioita käyttävät muutkin kuin rakennuksen nykyiset 
asukkaat. Suunnitelmaluonnoksiin saa jättää palautetta 11.6. asti!  

 

Kysymys tai kommentti  

Olen Myllypadontie 3 asukas enkä ole saanut suunnitelmista kirjettä vaan kuullut asiasta 
naapurilta. Miten varmistetaan, että asukkaat tulevat kuulluksi, kun talon omistaja ei asukkaita 
kuule tai informoi? Voiko kaupunki lähettää tiedot talon asukkaille suoraan kirjeitse? 

Vastaus: 

Hei! En ole valitettavasti tiennyt, että tieto ei ole kulkenut omistajalta teille asukkaille. Yritän 
selvittää, miten saataisiin asia korjattua.  

 

Kysymys tai kommentti  

Myllypuro: Onko nykyiset Myllypadontie 3:n taloyhtiön vuokrasopimukset tarkoitus sanoa irti 
mahdollisen korotustyön vuoksi? Tai miten taloyhtiön asuttavuus on otettu huomioon talon 
korotussuunnitelmassa? Asuintalon korottamisella tulee olemaan mittavat äänihaitat taloyhtiön 
asuntoihin. Entä millaisilla toimilla asukkaita suojellaan mahdollisilta korotuksen aiheuttamilta 
sisäilmaongelmilta korotustyön aikana? Millä aikataululla mahdollinen korotus tulisi toteutumaan, 
jotta taloyhtiön asukkaat voivat huomioida mahdollisen poismuuton? 

Vastaus: 



 
 
 

Korotuksen toteuttamiseen liittyviä käytännön kysymyksiä tai aikataulua ei ole vielä pohdittu, koska 
suunnittelu on juuri alkanut. Kaavakävelyllä syksyllä 2021 on todennäköisesti mukana muitakin 
asiantuntijoita, jotka osaavat vastata näihin kysymyksiin.  

 

Kysymys tai kommentti  

Matokallio: palaan vielä aiheeseen. Millä laillisilla keinoilla asukkaat voisivat tähän vielä vaikuttaa? 

 

Kysymys tai kommentti  

Vuosaari: Keski-Vuosaaren metsälähiö ja Kallvikintien mäntybulevardi – maakunnallisesti 
arvokasta kulttuuri- ja luontoympäristöä uhkaa ”kaupunkibulevardi” pikaratikoineen. 

Kello 5:43 PM 

Vastaus: 

Kallvikintien ympäristön kehityksen taustalla on yleiskaava 2016 merkinnät Kallvikintien aluetta 
koskien, joiden mukaan kadun ympäristöä voi täydennysrakentaa muuta aluetta tehokkaammin. 
Alueella käynnissä olevat kaavamuutokset on kuitenkin aloitettu paikallisista tarpeista. 
Kaavaprosessin aikana yhteensovitetaan alueen kulttuuri- ja maisema-arvot 
täydennysrakentamisen kanssa.  

 

Kysymys tai kommentti  

Milloin Itä Helsingin metsäalueet siistitään, huonot puut pois ja risukot siivotaan. Puolittain 
kaatuneet puut ja lahonneet rungot ovat vaarallisia ja ruman näköisiä. 

Vastaus: 

Kello 6:36 PM 

Hei, virkistysreittien varrella metsänhoito painottuu reittien turvallisuuden ylläpitämiseen. 
Kauempana reiteistä pyritään edistämään luonnon monimuotoisuutta mm. jättämällä metsään 
lahopuuta. Eri metsäkohteissa luontoarvot ovat erilaisia, joten ne vaativat myös erityyppistä hoitoa. 
Itä-Helsingissä luonnonalueiden hoidosta vastaa Stara.  

 

Kysymys tai kommentti  

Milloin Jokerikorttelin rakentaminen alkaa ja koska se ja metrohalli ovat valmiit? 

Vastaus: 

Uuden terminaalikorttelin toteutusaikataulu on paraikaa selvittelyssä. Valitettavasti tarkempia 
lukemia ei ole tässä vaiheessa esittää. Raide-Jokerin toteutus etenee aikataulussaan. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Toivottavasti luvattu taidehalli toteutuu! 

 

Kysymys tai kommentti  

Vuosaari: Pohjavedenpuisto, Ullaksenpuisto ja Iso-Kallahden puisto – rakentaminen näille 
kalliometsäalueille katkaisee metsäverkostoyhteyden. 

Vastaus: 

Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 11.5. 
Sen yhteydessä tutkittiin myös huolellisesti metsäverkostoyhteyksiä Meri-Rastilassa. Ne säilyvät, 
mutta on totta, että Pohjavedenpuisto tulee pienenemään rakentamisen myötä. 

 

Kysymys tai kommentti  

Onko Myllypadontie 3:n uudelleen kaavoitussuunnitelma tullut harkintaan tontin 
vuokralaisen/Hengitysliiton toimesta? 

Vastaus: 

Kyllä, tontin vuokralainen on hakenut kaavamuutosta.  

 

Kysymys tai kommentti  

Mihin rakennetaan Itiksen / Kauppakartanon alueen puuttuva alueellinen väestönsuoja 

Vastaus: 

Sille on paikka Ystävyydenpuiston alla olevassa kallioperässä. Toteutuspäätös puuttuu. 

 

Kysymys tai kommentti  

Vuosaari: Keski-Vuosaaren 60-luvun alue on vielä vuoden 2002 asemakaavassa nähty 
kulttuurihistoriallisesti, maisemakulttuurisesti ja rakennustaiteellisesti tärkeänä alueena, jonka 
ominaispiirteitä tulee kunnioittaa. Tämän hetken suunnitelmat (kuten esimerkiksi Villenkallion 
suunnitelmat) eivät kunnioita alueen ominaispiirteitä, minkä huomion on esittänyt myös 
Kaupunginmuseo. Minkä takia Keski-Vuosaaren alueen rakennus- ja 
asemakaavanmuutossuunnitelmat eivät kunnioita alueen ominaispiirteitä? Missä vaiheessa on 
päätetty luopua vuoden 2002 asemakaavassa esitetyistä arvoista koskien Keski-Vuosaarta? 

Vastaus: 

Vastaus toisessa kohtaa. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Puhoksen suunnitelma. Mihin autot pysäköidään jatkossa, jos nykyisen parkkipaikan päälle 
rakennetaan? 

Vastaus: 

Uusiin kortteleihin sijoitetaan niitä palvelevat pysäköintilaitokset.  

Kello 5:49 PM 

 

Kysymys tai kommentti  

Matokalliota ei saa murskata sepeliksi. Se on hieno korkea avokallio , reunemetsät ovat 
monimuotoiset ja arvokkaat. Ei suuri luisteluareena sovi mitenkäänn tälle paikalle. Sille löytyy 
varmastii parempi paikka. 

 

Kysymys tai kommentti  

Mihin pysäköidään Stoassa? 

Vastaus: 

Ratkaisu selviää myöhemmin. Johonkin lähellä olevaan, uuteen pysäköintilaitokseen. 

 
Kysymys tai kommentti  

Stoan aukiolle tarvitaa puita ja kasveja. Ne luo viihtyisyyttä. Ei ulkomaalaisia kasveja laatikossa. 

Vastaus: 

Puisto voidaan rakentaa maanvaraisena, joten isoksi kasvavia ja meidän ilmastossa viihtyviä puita 
olisi varmasti tiedossa. 

 

Kysymys tai kommentti  

Mikä on bulevardikaupunki ja mitkä sen periaatteet? 

Vastaus: 

Kello 6:02 PM 

Ns. kaupunkibulevardisointi, jonka tuloksena syntyy "bulevardikaupunkia" tarkoittaa mm. sitä, että 
väylän tai moottorikadun vartta kehitetään asukasystävällisemmäksi rakentamalla nykyiset väylän 
melualueet mm. asuinkortteleiksi (meluarvot ja pienhiukkaspäästöt huomioiden). Lisäksi Helsingin 
kaupunkibulevardeilla parhaassa tapauksessa kulkee jossakin vaiheessa pikaraitiotie, ja ympäristö 
on siten inhimillisempää, viihtyisämpää, saavutettavampaa ja asuttavampaa. 



 
 
 

 

Kysymys tai kommentti  

Vuosaari: miksi tuhotaan äärimmäinen kaunis ja arvokas Pohjavedenpuisto ja miksi supistetaan 
Iso-Kallahdenpuisto ja Ullaksenpuisto? Vuosaaressa on golfkenttä, joka on tyhjänä 8kk vuodessa! 
Miksi luonnon arvokkuus ja paikalliset asukkaat ei oteta huomioon?? 

Vastaus: 

Pohjavedenpuiston pohjoisosaan rakentaminen on osa Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta, jossa 
Meri-Rastilaan rakennetaan uusia asuntoja ja parannetaan alueen palveluita, mm. Kouluja ja 
päiväkoteja. Pohjavedenpuisto pienenee. Kaupunkiuudistusta on tehty pitkään ja myös yhdessä 
alueen asukkaiden kanssa ja täydennysrakentamiselle on haettu mahdollisimman hyviä paikkoja 
sekä nykyisistä kortteleista, katujen varsilta, pysäköintialueilta ja puistojen reunoilta. Suunnitelmia 
on myös matkan varrella muokattu niin että puistoalueet säilyisivät mahdollisimman suurina ja 
yhtenäisinä. 

Kysymys tai kommentti  

Pääsin vasta nyt paikalle. On kysymys koskien Mellunmäkeä. Milloin alkaa pk Tunturin purku ja 
uuden rakennuksen rakennustyöt. Milloin rakennetaan Korvatunturinaukio valmiiksi. Aukio on 
nykyisin pelkkä roskainan aukio. 

Vastaus: 

Kello 6:20 PM 

Korvatunturintori on ajoitettu rakennettavaksi vuonna 2025, eli vasta nykyisen päiväkodin 
purkamisen ja uuden rakentamisen jälkeen. 

 

Kysymys tai kommentti  

Furumonkujan 1 kaavan aikataulu on meidän asukkaiden kannalta aivan liian kiireinen. Aika 
reagoida on ollut todella lyhyt. Taloyhtiöt saivat tiedotuksen yli 2 viikkoa myöhässä. Asukkaille tulisi 
antaa hyvin aikaa selvittää asioita ja perehtyä taustatietoihin. Jostain syystä arkkitehti ei ollut 
julkaissut kaikkia selvitystietoja. Olen niitä pyytänyt ja niiden arviointiin ja palautteiden antamiseen 
tulee varata tarpeeksi aikaa. Meille kiireisille lapsiperheiden ruuhkavuosien asukkaille pari viikkoa 
on ihan liian vähän. Eli 11.6. palautteen deadline täytyy olla paljon myöhemmin. Miksi tällä kaavalla 
ylilpäätään on näin kiire? 

Vastaus: Hankkeen aikataulut on laadittu samoilla käytännöillä kuin kaupungin muissakin 
kaavahankkeissa. Suuresta kysynnästä johtuen mielipiteiden vastaanottoaikaa voidaan kuitenkin 
jatkaa. Tiedotamme tästä karttapalvelussa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä on 
alustavia luonnoksia, ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on kirjattu hankkeeseen liittyviä 
lähtötietoja. Kaavahankkeen vaikutustenarviointeineen ei ole tarkoitus olla valmis 
vuorovaikutuksen alkaessa. Kaavoitus on aina prosessi jonka aikana hankkeen sisältö ja asiakirjat 
tarkentuvat ja täydentyvät. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Hienoa, että Helsinki kehittää itäisiä alueita näin monipuolisesti. Kiitos esittelijöille! 

Vastaus: Kiitos mukavasta palautteesta! Pyrimme tekemään parhaamme -  jatketaan yhteistyössä. 

 

Kysymys tai kommentti  

Urakoiko Stara Mustapuron alueet tai yksityiset "puskutraktorit"? 

Vastaus: 

Urakoitsija tullaan valitsemaan lähempänä toteutusta. 

 

Kysymys tai kommentti  

Matokallio on suojeltava! Alueen asukkaita täytyy kuulla! Me haluamme pitää Matokallio emme 
halua jäähallia. Matokalliota ei saa tuhota! 

 

Kysymys tai kommentti  

Itäväylästä ei saa bulevardimaista, sillä liikenneruuhkat ovat jo nyt ajoittain jäätävät ja esim. 
melutaso kova. On vaikea kuvitella siinä kontekstissa jalankulkijoita viihtymässä. 

Kello 5:56 PM 

Vastaus: 

Itäväylän itäisimmän osuuden liikennemäärät ovat varsin maltilliset muihin kaupungin 
bulevardilinjauksiin verrattaessa. 

Itäväylän ruuhkat johtuvat siitä, että Linnaherrantien itäpuolella Itäväylä kapenee 1+1 kaistaiseksi 
ilman, että väylän liikennemäärä vähenee. Ruuhkien poistaminen edellyttäisi ajoradan 
leventämistä 2+2 kaistaiseksi vähintään Kallvikintien risteykseen saakka, mutta todennäköisesti 
Kehä III:lle saakka. Vasta Kehä III:n risteyksessä autoliikenteen määrä vähenee olennaisesti. 
Itäväylän itäosa on valtion ylläpitämä maantie, joten tällaisen muutoksen toteuttaminen edellyttää 
valtion halua panostaa ylläpitämäänsä tiehen. Pääkaupunkiseudulla valtio osallistuu hyvin moniin 
väylä hankkeisiin, joita joudutaan priorisoimaan. Valitettavasti Itäväylän ei ole tässä priorisoinnissa 
menestynyt, joten leventäminen ei ole lähiaikoina näköpiirissä. Bulevardit esikaupunkialueella 
koostuvat erilaisista katujaksoista. Varmaankaan kahviloita yms. muita palveluita ei riitä kaikille 
bulevardiosuuksille. Todennäköisesti bulevardi näin etäällä muodostuu paikallisista 
palvelukeskittymistä tärkeimpien risteyksien yhteydessä ja nykyisen kaltaisista linjaosuuksista. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Myllypadontie 3, Näin raskasta uudisrakentamista alue ei kestä, suunnitelmanne ei huomio 
naapurustoa, ei luontoa, ei kulttuuriarvoja, joita alueella on. 

Vastaus: 

Hei, asemakaavan lähtökohtiin ja tavoitteisiin voi jättää mielipiteitä 11.6. asti.  

 

Kysymys tai kommentti  

Tapahtuman liittymisohjeeseen voisi lisätä, että voi liittyä vain osallistujana (ei esittäjänä). Näytöllä 
on tarjolla eri rooleja! 

Vastaus: 

Pahoittelut tästä, olemme tehneet jonkin virheen linkin kanssa, selvitämme asiaa. Ei ole tarkoitus, 
että tällaista valintaa joutuisi tekemään. 

 

Kysymys tai kommentti  

Itä-Helsinki yleisesti: Autot eivät katoa miksi kaavoituksessa asiaa huomioida. Uudet asukkaat 
pilaavat jo alueella asuvien palvelut. Alueella asuvien määrä on kuitenkin merkittävät suurempi 
miksi heitä syrjitään. 

Vastaus: 

Kaavoitukseen kuuluu myös liikennesuunnittelu, jossa kaikki liikennemuodot otetaan huomioon. 

 

Kysymys tai kommentti  

Tuleeko tästä tilaisuudesta tallennetta Youtubeen? 

Vastaus: 

Kyllä tulee, kaupunkiympäristön Youtubeen ja löytyy myös tilaisuuden verkkosivun kautta, tässä 
linkki: hel.fi/asukastilaisuudet 

 

Kysymys tai kommentti  

kun tässä esityksessä on ollut haasteita toivon että videon lisäksi myös itse esitys ladataan pdf-
muodossa verkkosivuille koska kaikkia dioja ei ole näkynyt eivätkä ne siis näy silloin 
tallenteessakaan. 

 

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


 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Pohjois-Vuosaari ja Kallvikintie tarvitsevat voimakasta kehittämistä, näyttäviä uusia rakennuksia ja 
lisää palveluja. Miten kaavoittaja edistää korkeiden maamerkkirakennusten saamista myös näille 
alueille? 

Vastaus: 

Pohjois-Vuosaaren ja Kallvikintien ympäristössä on käynnissä useita kaavamuutoksia. Niiden 
kautta alueelle on tulossa lisää asuntoja, mutta myös liiketiloja. Kallvikintielle on suunnitteilla eri 
korkuisia asuinkerrostaloja, joiden myötä katutila muuttuu paikoitellen urbaanimmaksi. Suuria osia 
katutilasta myös säilyy ennallaan puustoisena ja väljänä. 

Kello 6:33 PM 

 

Kysymys tai kommentti  

Voitteko laittaa nettisivulle tämän tapahtuman linkin oheen ohjeen, että ihmiset osaavat tulla tänne 
sisään. Moni on tulossa mukaan vasta tauon jälkeen. 

Vastaus: 

Kiitos ideasta, linkki on korjattu 

 

Kysymys tai kommentti  

Matokallio säilytettävä! Äärimmäisen arvokas ja tärkeä alue puotinharjulaisille ja myllypurolaisille. 

 

Kysymys tai kommentti  

Puotinharju/Myllypuro: Mikähän on Kauppamyllyntielle kaavaillun jääurheilukeskuksen tilanne? Jos 
se projekti ei ole etenemässä, voisikohan Matokalliolle suunniteltua luisteluhallia vielä miettiä sinne 
jottei tarvisi jyrätä meille asukkaille rakasta luontoaluetta 

Vastaus: 

Tämänhetkinen tieto on, että syksyllä 2021 aloitettaisiin Kauppamyllyntien vapaa-ajan hankkeen 
rakentaminen.  

 

Kysymys tai kommentti  

suunnitelmista taitaa olla pudonnut pois se miten itäväylä ylitetään turvallisemmin itiksen puolelta 
Vanhalinnanyielle 

Vastaus: 

Kello 6:06 PM 



 
 
 

Jatkossakin ylitys tulee tapahtumaan valo-ohjatun suojatien kautta.  

 

Kysymys tai kommentti  

Mihin rakennetaan Itiksen / Kauppakartanon alueen puuttuva alueellinen väestönsuoja 

Vastaus: 

Ystävyydenpuiston alla olevaan kallioperään. Mutta toteutuspäätös puuttuu. 

 

Kysymys tai kommentti  

Olen uusi alueella, joten en ehkä vielä osaa kysyä täsmästi, mutta seuraavia ehtinyt pohtia 
Puhoksen + Itis alueen lisäksi :-) . 1. onko tietoa, onko e.Puotilan tai muualla Itäväylän varrella 
esim.meluaitojen korkeutta suunniteltu nostettavan? 2. Onko Puotila-Itis välistä aluetta siis 
aikomus ryhdistää, myös Puotilan metroaseman ympäristö parkkipaikkoineen ja alikulkusillan 
ränsistynyt kunto mietityttää. Alue on epämääräinen ja epäsiisti. 3. Ja viimeiseksi 
hiuksejenhalkomistakin ehkä, mutta juuri Itään muuttaneena osin Puotilan ja Itiksen alueen 
roskaisuus ihmetyttää, miksi täällä ei siivota julkisia alueita yhtä tehokkaasti kuin Keski-ja Länsi-
hki:ssä? 

Vastaus: 

Kello 6:10 PM 

Meluaitoja ei ole tulossa vaan rakennuksia tien/kadun varteen, jotka muodostavat samalla 
melusuojan nykyisille rakennuksille Puotinharjun ja Puotilan puolella. 

 

Kysymys tai kommentti  

Kulttuuri ja vapaa-ajan lautakuntaan siis uusia valtuutettuja, samoin kaupunginhallitukseen, se on 
ainoa keino vaikuttaa matokallioon 

 

Kysymys tai kommentti  

Hallin kaava menee vanhaksi! Asukkaita ei ole kuultu! Me olemme veronmaksajia päättäjien ja 
lakien pitää palvella meitä! Haluamme pitää Matokallio emme halua jäähallia! 

Kello 6:03 PM 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Would it be possible to host these information sessions also in English or selkosuomi? We are 
many foreigners living in the east who would be interested in the city planning & development. 
Kiitos :) 

Vastaus: 

Thank you for the great and very important idea. We have had a couple of lessons on 
plainlanguage / selkosuomi and we try to improve our written and spoken language. Also, we hope 
that Finnish will be one of the languages that Teams will translate simultaneusly in the future. In 
our recording there will be subtitles in Finnish, hopefully that helps a little. 

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuori : Ruususenrinteen uudet talot ovat tuoneet runsaasti uusia autopaikan tarvitsijoita ja 
alueen kaikki paikat on olleet käytössä. Nyt kun suuret paikoitusalueet poistuvat niin miten 
kaavoittaja on huomioinut jo alueella asuvien tarpeet ja miten uusien talojen osalta ongelmat 
huomioitu. SIIS mihin paikoitetaan ajoneuvot jatkossa Roihuvuoressa, kun ongelmat vain paisuvat 
uusien talojen asukkaiden kaikki autot eivät mahdu sinne uuden talon paikoitushalliin, paikoitus 
paikkoja on liian vähän. 

Vastaus: 

Kadunvarsipysäköinti on pääsääntöisesti tarkoitettu yleiseen käyttöön, kuten asukkaiden 
vierailijoita ja asiointia varten. Asukkaiden autopaikat sijaitsevat yleensä tonteilla. Vanhojen 
alueiden tiivistyessä on ratkaistava myös vanhojen pysäköintipaikkojen uudelleenjärjestelyt, 
esimerkiksi rakenteellisesti tai pysäköintilaitoksilla. Kadunvarren tila on rajallinen. 

 

Kysymys tai kommentti  

itä-Hki: paikalliset asukkaat vastustavat kyseisiä rakentamishankkeita! Mitä uuttaa toivoisit itä-
Helsinkiin -kysymyksen vastaukset ovat "puistoja", "lisää viheralueita", "luontoa" ja "lisää luontoa 
kaupunkiin"! HUOMATKAA! 

 

Kysymys tai kommentti  

Puotilan alueelle suunnitellut rakennushankkeet ja aikataulut? 

Vastaus: 

Kello 6:12 PM 

Voisitteko tarkentaa kysymystänne? 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Matokallio: milloin hallin kaava umpeutuu? 

Vastaus: 

Kello 6:13 PM 

Kaavat ovat voimassa kunnes tilalle laaditaan uusi. 

 

Kysymys tai kommentti  

Matokallio: eli harkitsen vakavissani itseni sitomista alueen puihin kkun muita keinoja ei näytä 
olevan 

 

Kysymys tai kommentti  

Kulttuuri ja vapaa-ajan lautakuntaan siis uusia valtuutettuja, samoin kaupunginhallitukseen, se on 
ainoa keino vaikuttaa matokallioon 

 

Kysymys tai kommentti  

Kuinka suuri osa myllypurolaisista mahtaa tietää asuvansa Vartiokylässä? Voisiko tiedotuksessa 
avata teidän piirijakoanne? 

Vastaus: 

Kello 6:09 PM 

Hyvä näkökohta, olen tätä itsekin myllypurolaisena pohtinut. 

Kaupunginosajako näkyy mm. Karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi/link/9UdWJC. Tapahtuman 
tiedostuksessa, kuten verkkosivulla, on tuotu esiin mitä kaupunginosia tietty suurempi alue 
käsittää. Pyrimme selkeyttämään viestintää. 

 

Kysymys tai kommentti  

ed kysymyksen korjaus miten jalankulkijat pääsee turvallisesti ja joustavasti Turunlinnatieltä 
Vanhalinnantielle , miksei autoilijatkn... 

Vastaus: 

Kello 6:10 PM 

Nykyiset järjestelyt tulevat tuossa risteyksessä säilymään varmaan melko pitkään. 
Kaistajärjestelyihin ei ole tulossa muutoksia lähiaikoina. 

 



 
 
 

Viesti moderaattorilta 

Illan palautelomake (joka on jo nyt sulkeutunut): https://forms.office.com/r/wYjSvsaw6K 

 

Kysymys tai kommentti  

Kaupunkialueella toivoisin, että pyöräliikenne ajateltaisiin autoliikenteen puolelle ja sitten kävelijät 
koirineen ja lapsineen olisivat metsän puolella. Itäväylällä tulee ahdistava tilanne risteyksessä 
Länsimäentien kohdalla Itiksestä tullessa? 

Vastaus: 

Tavoitteena on, että aina kun pyöräliikenteen/jalankulun järjestelyjä parannetaan, pyöräliikenne 
erotellaan jalankulusta. 

 

Kysymys tai kommentti  

Mihin nykyiset autot paikoitetaan ne eivät tarvitse edes latauspisteitä 

Vastaus: 

Asukkaiden autopaikat ovat yleensä tonteilla. Vieras- ja asiointipaikkoja järjestetään katujen 
varsille mahdollisuuksien mukaan. 

 

Kysymys tai kommentti  

Toiseen osioon: Herttoniemen metroasema: 1. Miten uudistus etenee - eteneekö lainkaan? 1. Millä 
aikataululla tapahtuu mitäkin? 

Vastaus: 

Kello 6:28 PM 

Metroasemasta vähän lisää tulevassa Kaakkoista-Helsinkiä koskevassa osassa. Suunnittelua 
jatketaan kilpailun pohjalta. Paljon yhteensovitettavia asioita, joten ihan tarkkaa aikataulua ei ole 
vielä toistaiseksi tehty, kun suunnittelukysymysten ratkeaminen on epävarmaan. Tämän vuoden 
aikana jatko selvinnee.  

 

Kysymys tai kommentti  

Ei kai kuvitella, että sähköauto ratkaisee autoilun aiheuttaman ilmasto-ongelman? Harvinaisten 
metallien kaivaminen mitätöi hyödyn. Kai joukkoliikenne on kuitenkin keskeinen ratkaisu vähentää 
liikenteen hiilipäästöjä? 

Vastaus: 

Kyllä, kaupunki edistää strategian mukaisesti kestäviä liikennemuotoja, erityisesti joukkoliikennettä 



 
 
 

 

Kysymys tai kommentti  

Kivikon helikopterikenttähanke: miksi hanke etenee edelleen vaikka sille on hyvin laaja, 
kaupunkisuunnittelun suuntaan kommunikoitu vastustus ja toisaalta hanke hyödyttäisi varsin pientä 
joukkoa? Eikö kaupungin asukaslähtöisyyden arvo toteudu tässä asiassa? 

Vastaus: 

Tätä on käsitelty aiemmin. 

 

Kysymys tai kommentti  

Furumonkujan 1 ja 3 kaavan muutoksessa on paljon erikoisia piirteitä. Tontilla on jo kaava, joka on 
jo Osallistumis- ja arviointisuunnitelma mainitun mukainen. Miksi olemassa olevaa kaava kuitenkin 
halutaan muuttaa? Alue on nykyisen kaavan mukaisesti huvila- ja pientaloaluetta, viereisellä 
tontilla on Villa Solvik huvila ja rivi- ja paritaloja, miten voi olla mahdollista, että kerrostalot näiden 
keskellä täydentävät kaupunkirakennetta? Kerrostalot eivät mitenkään mittakaavaltaan sovellu 
ympäristön rakennuskantaan? 

Vastaus:  

Maanomistaja on hakenut kaavamuutosta alueelle. Kaavoituksen tehtävä on arvioida edellytykset 
kaavan muuttamiselle ja tehdä asiasta esitys kaupunkiympäristölautakunnalle. Arvioinnissa 
asemakaavoitusta ohjaa voimassa oleva yleiskaava. Lisäksi otetaan huomioon alue ja sen 
ympäristö, voimassa oleva lainsäädäntö sekä vuorovaikutuksessa saatuja näkökulmia.  

 

Kysymys tai kommentti  

Älkää poistako lahopuita. Luonnon monimuotoisuus on tärkeä asia! 

 

Kysymys tai kommentti  

Ympäristöliike Helsinki kuntavaaliehdokkaat ja valtuustoon valittavat jäsenet tulevat tekemään 
kaikkensa, jotta Matokallio pelastuu. Tutustu: ymparistoliike.fi 

 

Kysymys tai kommentti  

Nyt oli kysymys Vartiokylän siirtolapuutarhasta. Tarkoittiko se tällä kertaa Vartioharjua? Entä 
Myllypuron palstan korvaaminen? 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Myllypuro / Kauppamyllyntie 1:een on teollisuusrakennuksen paikalle suunnitteilla jäähalli. Missä 
vaiheessa Wasa Groupin suunnitelma on? 

Vastaus: 

Kello 6:29 PM 

Tämänhetkinen tieto on, että rakentaminen alkaisi syksyllä 2021.  

 

Kysymys tai kommentti  

Ruman näköiset puut saa jäädä paikalleen, autenttista luontoa. 

 

Kysymys tai kommentti  

Furumonkujan 1 ja 3 kaavan muutoksessa on paljon erikoisia piirteitä. Tontilla on jo kaava, joka on 
jo Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitun mukainen. Miksi olemassa olevaa kaava 
kuitenkin halutaan muuttaa? Alue on nykyisen kaavan mukaisesti huvila- ja pientaloaluetta, 
viereisellä tontilla on Villa Solvik huvila ja rivi- ja paritaloja, miten voi olla mahdollista, että 
kerrostalot näiden keskellä täydentävät kaupunkirakennetta? Kerrostalot eivät mitenkään 
mittakaavaltaan sovellu ympäristön rakennuskantaan. 

Vastaus:  

Samaan viestiin on vastattu jo aiemmin viestiketjussa. 

 

Kysymys tai kommentti  

Hei, tuosta siirtolapuutarhan yhdistyksen perustamisesta on kylllä kokoustettu alueella 

 

Kysymys tai kommentti  

Kun asukkailta kysytään, haluamme Itä-Helsinkiin luontoa, puistoja, viheralueita, roskiksia, 
penkkejä ja kulttuuria. Emme halua betonia, raitiovaunuja ja luonnon tuhoamista. Kuunnellaanko 
meitä? 

 

Kysymys tai kommentti  

Vartiokyl Perustamiskokous järjestetään sunnuntaina 30.5.2021 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Harmi kun jossain suunnitelmassa oli esitetty liikenneympyrää tai eritasoliittymää... 

 

Kysymys tai kommentti  

itä-Helsinki: puisto EI OLE sama asia kuin metsä-alue tai luonnonsuojelualue! Itä-Helsingissä 
jälkimmäisiä on vielä paljon. Ne pitää säilyttää! Puistoja ei rakenneta metsien sijalle! 

 

Kysymys tai kommentti  

Jos kysymys on mitä uutta toivoisit, ja eniten toivotaan puistoja, luontoa ja viheralueita, herää 
herkästi kysymys halutaanko kaupunkia ylipäätään. 

 

Kysymys tai kommentti  

minun kysymykset ei jostain syystä tule läpi 

 

Kysymys tai kommentti  

Monelta alkaa Herttoniemi-osuus? 

Vastaus: 18:57 

 

Kysymys tai kommentti  

Miten Vartiokylän riittämättömien päiväkotipaikkojen ongelma korjataan? 

 

Kysymys tai kommentti  

Jostain syystä sisäurheiluhalleja halutaan Helsingissä kaavoittaa ulkoilualueille. Puistot tuhotaan 
hallien alta. Sisäurheiluhalleihin ei mennä katselemaan maisemia. Niissä ei ole maisemaikkunoita. 
Samaan aikaan Helsingin teollisuusalueet tyhjenevät. Teollisuusalueille on valmiit 
joukkoliikenneyhteydet. Miksi sisäurheiluhallit rakennetaan virkistysalueille. Miksi niitä ei rakenneta 
tyhjille teollisuustonteille? 

 

Kysymys tai kommentti  

Miten olette huomioineet senjorit 



 
 
 

 

Kysymys tai kommentti  

Vartioharjun siirtolapuutarhan valmistelua Ryhmä (Yksityinen) FACERYHMÄ · 80 jäsentä 

 

Kysymys tai kommentti  

Karttapalvelusta löytyy lisätietoa mun muassa käynnissä olevat asemakaavat, tässä linkki: 

https://kartta.hel.fi/ 

 

Kysymys tai kommentti  

Muistakaa äänestää jotta nykyinen valtuusto saadaan vaihdettua! 

 

Kysymys tai kommentti  

Miten voin asukkaana osallistua Matokallion tulevaisuuden suunnitteluun? 

 

Kysymys tai kommentti  

Voiko valituksella oikeasti vaikuttaa uuteen kaavaan vai onko tämä vain hämäystä? 

 

Kysymys tai kommentti  

Paljon asukkaita joiden työt eivät ole metron varrella ja vuorotyöt, joten oma auto on monelle 
välttämätön, mihin jatkossa voi parkkeerata auton, kun parkkipaikat poistuvat. Miksi päättäjät eivät 
huomioi liikkumisen erimuotoja ja tarpeita aidosti. 

 

Kysymys tai kommentti  

Itä-Helsinki: Miten lapset voivat vaikuttaa? T. 8-v 

Vastaus: 

Kaupungin järjestämissä kyselyissä ei ole ylä- tai alaikärajoja ja kaikki kaupunkilaiset voivat esittää 
mielipiteitä! 

Vastaus: 

Kello 6:49 PM 

https://kartta.hel.fi/


 
 
 

Hei! Kiitos viestistäsi - todella hienoa, että olet kiinnostunut kaupungin kehityksestä. Tulevaisuus 
on teidän nuorten! Kuten kerroimme, niin osallistua saa ihan jokainen, ja joissain hankkeissa myös 
teemme yhteistyötä mm. koulujen kanssa- meille saa myös ehdottaa, millaisia osallistumistapoja ja 
vaikkapa työpajoja toivoisi. Ole rohkeasti yhteydessä! 

 

Kysymys tai kommentti  

(1) Kuinka monelle ihmiselle yhteenlaskettuina Vuosaareen suunnitellaan asuntoja rakennettavaksi 
(Meri-Rastila, Rastilan kartanon alue eli leirintäalue, Lokkisaarentie, Furumonkuja plus kaikki muu) 
? (2) Kaiken tulevan rakentamisen -ainakin Meri-Rastilan ja Rastilan - sanotaan tapahtuvan hyvien 
liikenneyhteyksien ääreen. Mitä ne ovat? Kyseessä ei voi olla metro, joka on jo nykyisellään 
ruuhka-aikoina aivan täynnä, sen vuorovälejäkään ei pystytä lisäämään. Vuosaaren sillankin 
kapasitetti on rajoitettu. Miten siis kaikkien entisten ja tulevien asukkaiden on ajateltu kulkevan? 

Vastaus: Helsingin yleiskaavassa on varauduttu Helsingin asukasluvun nousevan 260 000 uudella 
Helsinkiläisellä vuoteen 2050 mennessä. Mikäli tämä määrä jaetaan tasaisesti koko kaupungin 
alueelle, kasvaisi Vuosaaren asukasluku n. 20 000 asukkaalla. Tähän varaudumme mm. koulu- ja 
päiväkotitonttivarannossa, koska palveluille täytyy jättää tilaa. Kaupungin virallinen alueittainen 
väestöennuste ulottuu vuoteen 2035 saakka. Sen mukaan Vuosaaren väkiluvun ennustetaan 
kasvavan nykyisestä 8700 asukkaalla vuoteen 2035 mennessä. Ennusteen laatimisen jälkeen 
kaupunkiympäristölautakunta on kuitenkin päättänyt rajata Meri-Rastilan rantametsän 
Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden ulkopuolelle eikä alueen suunnittelua jatketa. Vireillä 
olevien kaavahankkeiden asukaslukupotentiaali on siis 2300 asukasta pienempi kuin 
viimeisimmässä virallisessa ennusteessa. 

Kantakaupungin itäpuolella metron pullonkaulan odotetaan muodostuvan Kulosaaren kohdalle. 
Metroverkon Vuosaaren haara ei ole vaarassa ylikuormittua, kun metron kapasiteettia nostavia 
toimenpiteitä ja muuta joukkoliikenneverkon kapasiteettia lisääviä hankkeita toteutetaan (mm. 
Raide-Jokeri hankkeet ja Kruunusillat-raitiotie). Metron kapasiteetin nostamiseksi tehdään myös 
muita toimenpiteitä, kuten kulunvalvonnan kehittämistä ja matkustajainformaation kehittämistä. 
HKL ja HSL ovat käynnistäneet toimenpiteiden suunnittelun. 

 

Kysymys tai kommentti  

Vähän irvokasta, että Puhokseen tehdään kaupunkikulttuurille omistettu alue, kun Puhoksella on jo 
kaupunkilaisten itse rakentamaa elävää kaupunkikulttuuria Puhoksessa, jota aiotaan osin purkaa! 
On päivänselvää että rakennustyöt tulevat aiheuttamaan isoja haasteita elävälle yritys- ja 
kansalaistoiminnalle, jota ei välttämättä saada herätettyä uudelleen henkiin samalla lailla. 
Esimerkkejä löytyy. 

 

Kysymys tai kommentti  

Metsät: eikö lahopuita ja risukoita jätetä nykyoppien mukaan luonnon monimuotoisuuden 
edistämiseksi? 

Vastaus: 



 
 
 

Hei! Kyllä vain, nykyisen kaupunkistrategian mukaisesti metsissä ja metsäisillä alueilla 
suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen on hoidon keskeisin tavoite. Lisätietoa luonnon 
monimuotoisuudesta, mm. juuri huhtikuussa hyväksytty uusi LUMO-toimintaohjelma löytyy täältä: 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/monimuotoisuus/ 

 

Kysymys tai kommentti  

Onko havaintoni oikea? Vuosaaren sillan vanhaa kevyenliikenteen läntistä kävely /pyörätietä 
käytetään enemmän kuin uutta varsinaista kebyenliikenteen siltaa ? 

Vastaus: 

Vuoden 2020 laskentojen perusteella uuden sillan pyöräilijä määrä on suurempi jalankulkijoista ei 
ole viime vuosilta laskentoja. 

 

Kysymys tai kommentti  

Kehä I: Kysyisin, miten Kehä I:stä kehitetään Itäkeskuksen ja Myllypuron väliltä? 

Vastaus: 

Tällä hetkellä kyseisellä kohdalla ei ole hanketta. Mikäli Myllypuron eritasoliittymän toteutus alkaa 
ensivaiheessa siihen toteutetaan eritasoliittymän edellyttämät välttämättömät järjestelyt. Kehä I on 
valtion ylläpitämä maantie, joten järjestelyjen toteuttaminen riippuu tien omistajan tarpeista ja 
halusta kehittää hallinnoimaansa tietä.  

 

Kysymys tai kommentti  

Myllypuro: Milloin mahdollinen Myllypadontie 3:n tontille rakentaminen ja siihen liittyvät esityöt 
alkaisivat aikaisintaan? 

Vastaus: 

Tällä hetkellä arvio on, että asemakaava olisi lainvoimainen aikaisintaan vuoden 2022 syksyllä. 
Rakentaminen voi alkaa sen jälkeen, kun kaava on voimassa.  

 

Kysymys tai kommentti  

Furumonkuja 1 ja 3: Tähän tilaisuuteen on sovitettu liikaa asiaa. Meille asukkaille oikeasti tärkeät 
asiat saavat aikaa vain 15min. Miksi näiden asioiden kanssa kiirehditään? Vaikka yhden kaavan 
käsittelyyn pitäisi varata vähintään 1h. Esim. Aurinkolahdessa on 7000 asukasta ja tämä tontti on 
todella keskeinen Aurinkolahtelaisille ja nyt sen käsittelyyn varataan tässä vain 15 min. 
Voisimmeko saada uuden asukastilaisuuden, jossa sille varaataan riittävästi aikaa? 

Vastaus: 



 
 
 

Tilaisuus on tosiaan hyvin täynnä tietoa. Suuresta kysynnästä johtuen mielipiteiden 
vastaanottoaikaa voidaan jatkaa ja pohdimme kaavakävelyn järjestämisestä kaavamuutokseen 
liittyen. Tiedotamme asiasta karttapalvelussa. 

 

Kysymys tai kommentti  

Kiinnostaa myös jatkumona täällä eräseen edelliseen kommenttiin, jossa pohdittiin Puhoksen 
olemassa olevien toimijoiden säilyttäminen ja heidän toiminnan mahdollistaminen Puhoksen 
tulevaisuuden visioissa , sekä rakennushankkeen aikana. E.Itiksen kauppakeskuksessa on myös 
paljon tyhjää tilaa, voisiko sitä hyödyntää ja olisiko se edes orgaanista siirtymistä toimijoiden 
itsensä kannalta? 

 

Viesti moderaattorilta 

Tilojen vuokraus, linkistä lisätietoa: https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-
toimiala/fi/palvelut/tilojen-varaaminen/koulutilojen-kaytto 

 

Kysymys tai kommentti  

Me vuosaarelaiset voimme olla ylpeitä uudesta lukiostamme! Todella upea juttu. 

 

Kysymys tai kommentti  

Kommentti Furumonkuja 1 ja 3 viitesuunnitelmaluonnoksesta: Aurinkolahden länsiosassa on 
pääosin yhä voimassa asemakaava 10610 vuodelta 1999. Kaava mahdollistaa ko. alueelle Gustav 
Pauligin kadun varteen 3-kerroksiset rivitalot Villa Furumon kiinteistöä lukuun ottamatta. Kaavan 
idea 3-kerroksista town house -rakennuksista ei aikanaan ottanut tuulta alleen, vaan kadunvarsi 
toteutui molemmin puolin 2-kerroksisena. Erillispientalot on nekin toteutettu 2-kerroksisina 
paritaloina puistomaisemaan sovittaen. Vaikka hieman korkeampaakin olisi siis aikanaan voinut 
tehdä, rakentamisen tuloksena syntyi kuitenkin nykyinen miljöö, jota tulee pitää täydennyskaavan 
jatkosuunnittelun lähtökohtana. Luonnoksessa alueen eheyttä uhkaa nyt täydentäminen 
kadunvarren rivitalojen sijaan 4-kerroksisilla kerrostaloilla ja poikkisuuntaisilla rivitaloilla 
erillispientalojen sijaan. Furumon komea puustokin näyttää sekin saavan kyytiä. On kyseenalaista 
perustella pienen postimerkkikaavan lisärakentamista osayleiskaavan pikseleillä paikassa, jonka 
lähtökohtana on ollut kaavalla suojeltu arvorakennus yhä puistomaisessa ympäristössään. 

Vastaus: 

Ympäristön mittakaavan sopeutuminen ja puuston säilyttäminen ovat kaavahankkeen keskeisiä 
tavoitteita. Paikan rakennushistoriaan liittyvät arvot on valitettavasti menetetty ja 
kaavamuutoksessa tontin mahdollisuudet ja reunaehdot täytyy arvioida uudelleen. 

 

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/tilojen-varaaminen/koulutilojen-kaytto
https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/tilojen-varaaminen/koulutilojen-kaytto


 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Itäkeskus: Mitä tapahtuu itiksen vanhalle kielilukiolle? 

Vastaus: 

Tätä seikkaa pohditaan kuluvan vuoden aikana. Vielä ei ole esittää vastausta. 

 

Kysymys tai kommentti  

Tarvitsemme lähiluontoa - ei siistittyjä puistoja vaan vanhaa, luonnontilaista metsää sekä niittyjä, 
puroja, kallioita ym. Sitä käyttävät koululaiset, lapsiryhmät ja asukkaat. Lähiluonto on elintärkeää, 
sen osoittavat lukuisat tutkimukset. Jos luontoalueita pienennetään, entistä niukempia alueita 
käyttävät entistä useammat. Täytyisi harkita todella tarkkaan kaikkia rakennushankkeita; punnita 
niiden ympäristövaikutukset (myös betonin hiilijalanjälki) ja kustannukset myös pitkällä aikavälillä. 
Jos on pakko rakentaa, se täytyisi tehdä muille kuin luonnontilaisille alueille. Kerran räjäytettyä 
kalliota ei saada koskaan takaisin ja metsän kasvaminen luonnontilaan kestää sata vuotta. Jos 
haluat äänestää luonnon säilyttämisen puolesta; Ympäristöliike Helsinki. 

 

Kysymys tai kommentti  

Mikkoin saadaan Itäväylän suuntainen pyörätie, joka EI sijoitu Itäväylän ajokaistojen viereen? On 
raivostuttavaa joutua alttiiksi autojen melulle, pakokaasuille ja roiskeille samalla kun yrittää 
hyötyliikkua ja parantaa kuntoaan? 

Vastaus: 

Valitettavasti palautteestasi ei ilmene, mitä kohtaa Itäväylästä tarkoitetaan. Pääväylien varrella 
pyritään erottelemaan pyörätie ajoradasta siten, että ajoradan ja pyörätien väliin jää riittävä 
erotuskaista. Valitettavasti aina tämä ei ole liikennetilan kapeuden takia mahdollista.  

 

Kysymys tai kommentti  

Joku aikaisemmin esitti, että Puhoksen alueella olisi aktiivista yritystoimintaa ja 
kansalasitoimintaa????? Onkohan esittäjä tutustunut oikeasti alueeseen, en ole huomannut siellä 
mitään muuta kansalaistoimintaa kuin Puhoksen parkkipaikalla autoissaan istuvia henkilöitä, jotka 
ovat lehtijuttujenkin mukaan tulleet muilta alueilta. Yritystoimintaa oli toki ennenkin, parin kolmen 
vuoden aikana ovat kaikoneet mm. Alepa, keittiökalusteliike, toinen kalusteliiken´,Intersport, 
kuntosali.... 

 

Kysymys tai kommentti  

kartta.hel.fi, olen tutustunut. Asukkaana, asiakkaana ja työn kautta. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Milloin katuja ja jalkakäytäviä ryhdytään puhdistamaan keväisin, ja muulloinkin, niin, että eivät 
näytä ruskeilta vaan alkuperäisen päällysteen väri näkyvillä? 

 

Kysymys tai kommentti  

Mitä kuuluu Puotilan ostarille? 

Vastaus: 

Purkamisen ja uuden ostarin rakentamisen mahdollistava kaava on voimassa ja 
rakennuslupaprosessikin on uudesta rakentamisesta jo käynnissä. 

 

Kysymys tai kommentti  

Itäkeskus: Aikamoinen pettymys jos kevyelle liikenteelle ei ole tulossa mitään parannusta Kehä 1:n 
ylittämiseen Turunlinnantien kohdalla. Ymmärsin, että Itä-Helsingin keskustan kehittämisen 
yhteenä tavoitteena oli jalankulun helpottaminen alueella. 

Vastaus: 

Parannuksia on suunnitteilla, mutta ei välttämättä eritasoisia ratkaisuja. 

 

Kysymys tai kommentti  

Kontula: kuinka Kontulan virkistysalueita aiotaan kehittää? Esim. luontoarvojen parantamisella 
niittyjen kisäämisellä ja alueiden siistimisellä? 

Vastaus: 

Kontulantien pohjoispuolella tutkitaan mahdollisuutta vahvistaa alueen niittyverkostoa akselilla 
Kotikonnunpuisto-Koskenhaanpuisto-Vesalanpuisto-Aarrepuisto. Myös Kontulantien eteläpuolella 
luontoarvoja pyritään monipuolistamaan, mutta tällä hetkellä päätavoite siellä olisi löytää paikka 
uudelle leikkipaikalle tai laajentaa ja parantaa jotakin olevaa leikkipaikkaa. 

 

Kysymys tai kommentti  

Kiinnostuneelle: kansalaistoiminnaksi kutsutaan järjestötoimintaa ja kansalaistapahtumia. 
Puhoksella on molempia. Siellä on monia järjestöjä ja esim. yleisölle maksuton Puhos Loves 
People -musafestari. Yrityksiäkin on paljon, varsinkin ravintoloita ja pari isoa 
päivittäistavarakauppaa. Baareja tosin ehkä vähempi kuin joillain muilla ostareilla. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Mitä kuuluu Puotilan ostarille? vastaus käyttäjältä Valvoja Valvoja 6:41 PM Purkamisen ja uuden 
ostarin rakentamisen mahdollistava kaava on voimassa ja rakennuslupaprosessikin on uudesta 
rakentamisesta jo käynnissä. Ymmärtääkseni ostari piti alunperin purkaa 2020 loppuun mennessä 
mutta nyt osa ostarin kauppiaista kertoo, että aika on siirtynyt vuoden 2021 loppuun. Onko Kojamo 
vielä mukana projektissa? 

Vastaus: 

Kojamo on vielä mukana.  

 

Kysymys tai kommentti  

Koska Kontulan ostarin aluetta ja metroaseman ympäristöä aloitetaan siistimään ja rakentamaan 
viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi? 

Vastaus: 

Olemme parhaillaan selvittämässä alueen maanvuokralaisten kanssa toteuttamisvaihtoehtoja. 
Tämän hetken arvion mukaan alueen uudistaminen voisi alkaa asemakaavoituksen jälkeen  

 

Kysymys tai kommentti  

Itäkeskus: ylempänä Kirsti kirjoitti kadusta, jonka nimeä ei tiedä; kyseessähän on Gotlanninkatu. 
Minäkin olen huolissani kovista ajonopeuksista. Gotlanninkadulle kierrätyspisteen kohdalle 
tarvitaan suojatie, jonka ympärillä olisi vaikkapa kavennukset ajoradassa. 

Vastaus: 

Mikäli kyseessä on Gotlanninkadun ylittävästä suojatiestä, niin tällaisia välisuojateitä pyritään 
välttämään niiden vaarallisuuden takia. Näin ollen Gotlannin kadun ylittävät suojatiet tulevat 
jatkossakin olemaan Visbynkadun ja Asiakkaankadun risteyksissä 

 

Uudet 2. asteen koulutilat, Vuosaari ja Kaakkois-Helsinki 

Kysymys tai kommentti  

Myllypuro / Roihupelto. Korvaavatko STAO:n uudet rakennukset joitakin vanhoja 
opistorakennuksia, esim. Herttoniemen teollisuusalueella olevan? 

Vastaus: 

Korvaavat mm. Abraham Wetterintie 4, Vuokkiniemenkatu 30, Sturenkatu 18-22, Nilsiänkatu 3 ja 6, 
Elimäenkatu 23, Holkkitie 5 ja Prinsessantie 2 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Vuosaari: Ramsinniemen hotelli Vuoranta on ollut tyhjillään yli 10v. Se on jatkuvan ilkivallan ja 
häiriökäytöksen kohteena. Olen selvitellyt, että kunnostus palveluasumiseen kohteeksi pitäisi alkaa 
pian. Milloin? 

Vastaus: 

Rakennus on yksityisessä omistuksessa, joten kaupunki ei voi luvata aikataulusta mitään. 
Suunnittelu etenee, mutta suoraan sanottuna kohde on vaikea.  

 

Kysymys tai kommentti  

Päiväkodit Roihuvuoren alueella huolestuttaa. Nyt esitetään 250 päiväkoti kirkon viereen. Mistä 
siihen lapset? kun melko monta päiväkoti jo on olemassa alueella. Poistuuko muita päiväkoteja 
alueelta, mitkä ja milloin? 

Vastaus: 

Kaavoituksessa pyritään ottamaan huomioon nykyinen ja tuleva päiväkotitarve. Tilatarpeita 
suunnitellaan ja käydään läpi kaupungin toimialojen ja  -palvelujen kesken - kaupunkiympäristön 
toimiala ja kasvatuksen ja opetuksen toimiala.  

 

Kysymys tai kommentti  

Matokallio olisi kyllä hyvä säästää, olisi hyvä, jos metsiä suojeltaisiin kaupungisamme! Ja 
Myllypadont3 kauniit kalliot! 

 

Kysymys tai kommentti  

Laajasalo: suunnitellaanko lukion palauttamista nyt kun Kruunuvuorenranta rakennetaan? 

Vastaus: 

KASKOn (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) suunnasta ei ole tullut vielä sellaista viestiä.  

 

Kysymys tai kommentti  

Mitä mieltä te asiantuntijat olette siitä, että vuosaarelaisille äskeisen kyselyn mukaan tärkeimmät 
asiat olivat viheralueet ja luonto ja siitä huolimatta lähes kaikki viheralueet rakennetaan täyteen ja 
luonto hävitetään rakentamisen alta? Furumonkujan viheralueella käyvät päiväkotilaiset ja 
koululaiset leikkimässä ja siinä on hienoja vanhoja mäntyjä. Miksi alue rakennetaan täyteen 
asuntoja ja vieläpä mahdollisimman tiiviisti? Onko kyse pelkästään rahasta? 

Vastaus: 

Kello 7:52 PM 



 
 
 

Alueen suunnittelijoina emme näe tilannetta ihan noin synkkänä. Kuten sanoin, niin virkistysalueita 
on tulossa jopa lisää. Furumonkujan tontit eivät ole yleistä virkistysaluetta vaan tonttimaata, josta 
yli puolet on yksityisessä omistuksessa. Suunnittelussa olemassa olevaa puustoa tullaan 
säilyttämään. Aluetta ei suunnitella mahdollisimman tiiviiksi, vaan suunnittelussa täytyy sovittaa 
yhteen yleiskaavan tavoitteita ympäristön asettamien reunaehtojen kanssa. Kyse ei ole rahasta 
vaan asuinympäristöstä uusille Helsinkiläisille.  

 

Kysymys tai kommentti  

Laajasalo: Peruskoulu, ala-aste päivityksen tarpeessa, kärsinyt sisäilmahaasteista jo, lisäksi 
vanhan kannan rakennus, betonia paljon sisä ja ulkoilualueilla, leikki- ja liikuntapaikat olemattomat 
välitunneilla. Mitä Laajasalon vanhoille kouluille tehdään? 

Kello 6:43 PM 

Vastaus: 

Kaupungin teettämän palveluverkkoselvityksen perusteella on ajoitettu koulutujen peruskorjauksia 
ja laajennuksia. Osin jopa kokonaan uudelleen rakentamisia.  

 

Kysymys tai kommentti  

Vuosaari: Miksi tontille 54283/5 (Furumonkuja) on suunniteltu kerrostaloja, kun ympäröivät talot 
(Gustav Pauligin katu 13-18, Furumonkuja, Vanhakallionkuja) ovat rivitaloja? Kerrostalot pilaavat 
tämän pientaloalueen yhtenäisyyden. 

Vastaus: 

Alustavasti on katsottu, että kerrostalot sopisivat Gustav Pauligin kadun varteen jossa ne rajaavat 
leveää ja pitkää katua. Pihan puolelle on suunnitteilla pientalomittakaavaa.  

 

Kysymys tai kommentti  

Furumonkuja: Valitettavasti Villa Furumo paloi, ja sitä ei saada takaisin. On kuitenkin vähintäänkin 
moraalisesti väärin, että tontin omistajaa palkitaan suurella arvonnousulla, vaikka hänellä ei 
koskaan näyttänyt olevan todellista halua remontoida ostamaansa huvilaa. Huvilaa ei koskaan 
remontoitu ennen tulipaloa. Siinä asui jonkinlainen kommuuni. Tulipalon jälkeen huvilaa ei 
sääsuojattu, vaan sateen, tuulen ja lumen annettiin tuhota viimeinen mahdollisuus remontoida 
huvila. Lopulta kun huvila oli tarpeeksi laho, museovirasto taipui tontin omistajan vaatimukseen 
saada purkaa huvilan rauniot. Onko tämä hyväksyttävää käytöstä? Toivottavasti muut huvilat joita 
on myyty ei koe samaa kohtaloa! Nykyinen kaava on hyvä. Furumonkuja 1:een sopii samanlainen 
puuverhoiltu kaksikerroksinen rivitalo kuin naapuritonteilla. Huvilan tontin omistajalle annettakoon 
mahdollisuus rakentaa huvilan tilalle vaikkapa reilu paritalo. Jos tontin omistaja ei sitä halua, hän 
varmasti saa tontin myytyä (voitolla). Omakotitalotontteja etsii täällä todella moni, joku saattaisi 
jopa olla kiinnostunut rakentamaan palaneen huvilan kaltaisen rakennuksen. 

Vastaus: 



 
 
 

Mietimme asiaa toisaalta yleiskaavan pohjalta ja toisaalta ympäristön mukaan. Kuten esityksessä 
sanottiin, niin tässä poiketaan yleiskaavan mukaisesta tehokkuudesta merkittävästi alaspäin.  

 

Kysymys tai kommentti  

Edelliseen kysymykseen liittyen, milloin Vuorannan ( hylätty hotelli)välittömässä läheisyydessä 
oleva sauna kunnostetaan? Mihin tarkoitukseen? 

Vastaus: 

Valitettavasti näyttää siltä, että Hotelli Vuorannan rantasauna ei ole enää pelastettavissa. 
Kaavaratkaisussa tullaan ottamaan kantaa siihen saako paikalle rakentaa korvaavan rakennuksen 
ja mikä sen käyttötarkoitus olisi.  

 

Kysymys tai kommentti  

Vuosaari: millä perusteella tuhotaan kaunis, metsäinen Pohjavedenpuisto? Se on ainutlaatuinen 
hengähdyspaikka alueen asukkaille! Vihreys asuintalojen ja isojen teiden keskellä. Siellä on 
monenlaisia puita, lukuisia sienilajeja, lintuja ja muita eläimiä! 

Vastaus: 

Kysymys on aika laaja, joten laitan alle linkin kyseisen kaavan aineistoon. Kokonaan puisto ei ole 
jäämässä rakentamisen alle. https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-
plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1454 

 

Kysymys tai kommentti  

Miten varmistetaan, että Vuosaaren metsät ja puistot säilyvät? 

Vastaus: 

Kello 8:04 PM 

Maankäytön suunnittelu etenee portaittain ja asemakaavoitus on se tarkin kaavoitustaso, jonka 
pohjalta toteutus tehdään. Nykyinen yleiskaavaratkaisu turvaa ja säilyttää Vuosaaren 
viherrakenteen verrattain pieniä muutoksia lukuun ottamatta.  

 

Kysymys tai kommentti  

Furumonkuja: Kuunnellaan asukkaita. Ei kerrostaloja tähän kaunista ja rauhallista pientaloaluetta 
pilaamaan. Eivät sovi ympäristöön ja tekevät alueesta ahtaan. Säilytetään alueen arvo, viihtyisyys 
ja rauhallisuus. Varataan edes tämä osuus omakotitaloille tai laadukkaille pari- ja rivitaloille tai 
puistoksi. Aivan liian hieno ja arokas paikka tuhlattavaksi ja pilattavaksi. 

Vastaus: 



 
 
 

Kerrostalot on alustavissa suunnitelmissa sijotettu Gustav Pauligin kadun varteen, jossa on myös 
muita kerrotalorakennuksia. Kerrostalot pyritään suunnittelemaan niin, että niihin tuodaan 
pienipiirteisyyttä esimerkiksi massoja porrastamalla ylimmissä kerroksissa ja maantasossa 
asuntokohtaisin sisäänkäynnein. Furumonkuja 3:n tonttia on tarkoituksena kehitettää 
samankaltaisena pientaloalueena kuin sitä ympäröivätkin tontit. 

 

Kysymys tai kommentti  

Tässä chatissa oleviin Furumokuja 1-3 kysymyksiin olisi hienoa saada vastauksia.+ miten 
Aurinkolahden päiväkoti- ja koulu tilanne korjataan, kun nytkin tilanne on hälyttävä! 

Vastaus: 

Vuosaaren päiväkoti- ja kouluverkosta on laadittu selvitys, jossa varaudutaan kasvavan kaupungin 
tarpeisiin. Vuosaaren keskustaan on suunnitteilla uusi päiväkotirakennus. Aurinkolahden päiväkoti- 
ja koulutilanne ei ole kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa käydyissä keskusteluissa 
esiintynyt hälyttävänä. Kysymme asiasta seuraavassa yhteiskokouksessa. 

 

Kysymys tai kommentti  

Furumonkuja 1-3: Kerrostalojen kaavoittaminen pientaloalueen keskelle tuhoaa maisemallisesti 
matalasti rakennetun alueen Aurinkolahden keskellä. Jos alue on pakko uudelleen kaavoittaa, tulisi 
sen rakennuskannan noudattaa ympäröivien pientalojen kokoa ja luonnetta. Esitetyn 
havainneluonnoksen mukaiset kaksi nelikerroksista kerrostaloa eivät sitä edusta. Alueella on 
huutava pula isoista rivi- ja muista pientaloista. Nyt olisi mahdollista korjata tämä tilanne. Kaikki 
uudet rakennussuunnitelmat Vuosaaressa sisältävät vain kerrostaloja. Missä on uudet pientalot? 

Vastaus: 

Tuosta perheasuntotarpeesta tuli toinenkin viesti tähän keskusteluun. Kiitos tiedosta ja mietitään 
ratkaisua.  

 

Kysymys tai kommentti  

Furumonkuja 1 ja 3: Aurinkolahden alueen lähiluonto on nykyisellään todella kuormittunut ja 
viheralueita on vähän. Tällä Furumonkujan huvilatontilla on asukkaille tärkeä luonnontilaisena 
kehittynyt kaunis metsä, jossa on kaavassa arvokkaiksi ja säilytettäviksi määritettyjä puita, kuten 
harvinainen suuri metsälehmus. Lapset ja koirien ulkoiluttajat käyttävät tontin metsää paljon. Jos 
metsä rakennetaan, alueen asukkaiden viihtyvyys alenee ja vaikuttaa hyvinvointiin. Myös jäljelle 
jäävä metsäalue solvikin puistossa kuormittuu entisestään ja jo nyt todella kulunut metsänpohja 
tulee pahenemaan. 

Vastaus: 

Kello 7:46 PM 



 
 
 

Yleisesti ottaen puisto-/metsäalueiden suunnittelussa mm. reitistön ratkaisujen osalta huomioidaan 
virkistyskäytön aiheuttama rasitus. Vuosaaressa on suhteessa enemmän virkistysalueita kuin 
muualla Helsingissä - niin pitää olla myös jatkossa, koska luonto ja vihreys on alueen erityinen 
luonteenpiirre. Silti Furumonkujan rakentamattomia tontteja ei oikein voi pitää virkistysalueen 
osana, koska ne ovat nykyisinkin tonttimaata eikä virkistysaluetta. 

 

Kysymys tai kommentti  

Palautteena, että näin laajan sisällön läpikäynti 3 h verkkokokouksessa ilman agendaa ei oikein 
vastaa kuulemistarpeeseen: meistä 260+ osallistujasta harva haluaa kuulla kaikista hankkeista ja 
viettää 3 h linjoilla odottaen oman alueensa hanketta. Kuitenkin erittäin hyvin vedetty ohjelma ja 
selkeät puhujat, kiitos siitä. 

 

Kysymys tai kommentti  

Onko Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen yhteydessä mahdollista laskea Meri-Rastilantien 
nopeusrajoitusta 30 km/h:iin? Matalampi nopeusrajoitus vähentäisi melua ja parantaisi 
turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

Vastaus: 

Asuinalueiden sisäisillä pienemmillä kaduilla on nykyään tavoitteena 30 km/h nopeusrajoitus. 
Bussiliikenteen reiteillä sen sijaan pyritään varmistamaan sujuvampi liikennöinti. 

Kaavoituksen yhteydessä laaditussa liikennesuunnitelmassa tien turvallisuudesta onkin huolehdittu 
kaventamalla ajorata 8 metristä 7 metriin. Kapeampi ajorata hillitsee nopeuksia. Pyöräteiden 
yksisuuntaistaminen parantaa turvallisuutta etenkin risteyksissä, joissa pyörät tulevat samoilta 
suunnilta kuin autot, ja ovat selvästi erillään jalankulusta. Lisäksi tietyille kohdille Meri-Rastilan tietä 
rakennetaan hidastinpysäkit, jolloin turvallisuuden varmistamiseksi autot eivät voi ohittaa bussia. 

 

Kysymys tai kommentti  

Koska tehdään päätös kaavassa 2017:12444 Herttoniemen sairaala-alueen kaavassa olevan 
palvelurakennuksen rakentamisesta? Länsi-Herttoniemessä puuttuu harrastetiloja ja liikuntatiloista 
on koko Herttoniemen aluueella huutava pula. Kyseisen rakennuksen suunniteltu pääkäyttöhän on 
päiväkoti, mutta sen lisäksi rakennukseen voisi tehdä kunnollisen koisen liikuntasalin. Se palvelisi 
päiväkotia ja vahvistaisi Herttoniemen liikuntapuiston statusta. Ja sille olisi suuri tarve. Ja 
asukkaitahan tänne Länsi-Herttoniemeen on tulossa koko ajan lisää kiitos uudisrakentamisen. 

Vastaus: 

Länsi-Herttoniemen päiväkotitilannetta tarkastellaan Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 
kokonaisuutena. Myös nykyisten päiväkotien laajennusta ja uusien rakentamista vielä tutkitaan. 
Kokonaisuudessa huomioidaan myös mm. Länsi-Herttoniemen varhaiskasvuikäisten lasten 
määrän kasvu. Asemakaavoituksella ei ole tällä hetkeä suunnittelun tai päätöksenteon 
tarkemmista aikatauluista.  



 
 
 

*asemakaavoituksella ei ole tällä hetkellä tietoa suunnittelun tai päätöksenteon tarkemmista 
aikatauluista. 

 

Kysymys tai kommentti  

Onko niin muka, että yleiskaava on ainoa kaavoitusta ohjaava asia? Kyllähän kaavoitusta tehdessä 
täytyy huomioida muutakin, kuten alueen ihmisten hyvinvointi. 

Vastaus: 

Ilman muuta huomioidaan!  

 

Viesti moderaattorilta 

Tilahankkeet kartalla linkistä: https://kartta.hel.fi/link/9RQbZw 

 

Kysymys tai kommentti  

Tekniikka: Saatteko vaiennetuksi ikävän piippauksen, tulee kovempaa kuin puhe? 

 

Kysymys tai kommentti  

Suunnitelmat kasvattaa Vuosaaren asukasmäärää ovat edelleen ylimitoitettuja luonto-alueiden ja 
kaupungin palveluiden riittävyyden kannalta. Miksi kaavoituksessa ei huomioida terveys. ym. 
palveluiden riittävyyttä nykyistä paremmin? 

Vastaus: 

Kaavoituksen tavoitteet päättää kaupunginvaltuusto ja Vuosaarta suunnitellaan osana muuta 
Helsinkiä. Sote-palveluiden verkoston suunnittelee kyseinen toimiala ja kaavoituksessa 
varaudumme Soten tavoiteverkkoon.  

 

Kysymys tai kommentti  

Herttoniemi: Metroaseman seudun uudistus: 1. Onko tehty jo suunnitelma, miten metroasema ja 
liikennejärjestelyt uudistetaan? 2. Odottaako metroaseman uudistus jotenkin Kruunuvuorenrannan-
Laajasalon rakentamista? 3. Mitä toimenpiteitä tapahtuu ja millä aikataululla? 

Vastaus: 

Kello 7:14 PM 

1. Suunnitelmia on paraikaa tekeillä ja niitä julkistetaan heti kun mahdollista. 2. Ei odota. 3. 
Tavoitteena on uusi joukkoliikenneterminaali metrolle ja busseille ja päälle mm. asuntoja. 

https://kartta.hel.fi/link/9RQbZw


 
 
 

Aikataulusta emme uskalla juuri nyt luvata mitään, kun suunnittelu on kesken - kuten tuli alussa 
mainittua. 

 

Kysymys tai kommentti  

älkää tuhoko Vuosaari, kun kerran se on virkistysalue! Uutelasta kaadettiin puita montaa viikkoa 
talvella! Ei ole kasvamassa vaan supistumassa! KÄYTTÄKÄÄ OIKEITA SANOJA! 

Vastaus: 

Tarkoitin esityksessäni yleisessä virkistyskäytössä olevien alueiden pinta-alaa.  

 

Kysymys tai kommentti  

Vuosaari: Haasteena uusissa virkistysalueissa on, että ne ovat hyvin erityyppisiä kuin tällä hetkellä 
rakentamiselle menetettävät alueet. 

Vastaus: 

Näin on. Pelkillä pinta-aloilla puhuminen on turhan yksipuolista ja määrän ohella laatu on se mihin 
pitää panostaa - laatu sekä virkistäytymisen osalta, että luontoarvojen osalta.  

 

Kysymys tai kommentti  

Vuosaari: Miksi Vuosaaren rakentamisessa painottuu vuokra-asuntorakentaminen? Valtaosa 
uusista rakennuksista on tulossa vuokra-asunnoiksi. Kiitos. 

Vastaus: 

Kello 8:08 PM 

Näin ei ole tarkoitus olla vaan tähdätään nimenomaan tasapainoiseen sekoitukseen kaikkia 
hallintamuotoja. Tällä hetkellä on tosiaan rakenteilla joitain isojakin vuokrakohteita, mutta nyt 
tehtävissä suunnitelmissa ja päätöksissä tätä ohjataan enemmän toivottuun suuntaan.  

 

Kysymys tai kommentti  

Vihernauha Vuosaaren läpi on tärkeä. Se on kuitenkin erittäin kapea Keski-Vuosaaren kohdalla. 

Vastaus:  

Näin on, otamme tämän huomioon suunnittelussa. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Suunnitelmat kasvattaa Vuosaaren asukasmäärää ovat edelleen ylimitoitettuja luonto-alueiden ja 
kaupungin palveluiden riittävyyden kannalta. Miksi kaavoituksessa ei huomioida terveys. ym. 
palveluiden riittävyyttä nykyistä paremmin? 

Vastaus:  

Kaavoituksen tavoitteet päättää kaupunginvaltuusto ja Vuosaarta suunnitellaan osana muuta 
Helsinkiä. Sote-palveluiden verkoston suunnittelee kyseinen toimiala ja kaavoituksessa 
varaudumme Soten tavoiteverkkoon. 

 

Kysymys tai kommentti  

Milloin/kenen avustuksella saadaan suojatie tai pari CM-Puuilo ym. välille, jotta pyöräilijäkin 
pääsee viemään jätepussit; en tiedä nyt kadun nimeä, mutta pitkä pyörä- ja kävelytie, jonka yli ei 
pääse kunnolla, kun ei suojatietä. Itäväylän suuntainen pitkä katu, jolla ajetaan lujaa vauhtia, ylitys 
pelottaa!! 

Vastaus: 

Valitettavasti tuohon ei pysty ottamaan kantaa, kun ei oikein pysty paikallistamaan kohtaa. 
Nykyisin suojatiet pyritään sijoittamaan risteyksiin ja katujen linjaosuuksilla välisuojateitä pyritään 
välttämään niiden vaarallisuuden takia. Silloin, kun suojatie on kaukana kadun voi ylittää 
muualtakin varovaisuutta noudattaen. 

 

Kysymys tai kommentti  

Miksi ruma muovinen vesipuisto hienoon luontoon? Eikö yrittäjää voisi rohkaista 
luonnonmukaisempaan liiketoimintaan? 

Vastaus:  

Mielipiteet vaihtelevat tässäkin asiassa. Vesipuistoa on toivottu Vuosaareen mm. Osallistavan 
budjetoinnin hankkeena. Myös matkailutoiminnan kehittämistä Rastilan kartanon yhteyteen on 
toivottu, ja kaupunkiympäristölautakuntakin on siitä päättänyt Vartiokylänlahden 
suunnitteluperiaatteiden yhteydessä. Laajassa kuvassa Vartiokylänlahtea kehitetään juuri 
luontoalueena. 

Kysymys tai kommentti  

Vuosaaressa Yleiskaavan mukainen lisärakentaminen on todella ylimitoitettua. Vuosaaressa 
viheralueet ovat jo nykyisellään asukasmäärään nähden vähäiset. Lähimetsien metsänpohjat ovat 
todella kuluneita, tämän voi nähdä mm. Kalvikinniemellä, johon on viime vuonna rakennettu 
asukkaiden kulkemista ohjaavat aidat. Päiväkodeissa ei ole riittävästi tilaa. Metron kapasiteetti on 
jo nykyisellään täynnä. 

Vastaus:  



 
 
 

Yleiskaavan mukaan Vuosaarta on tarkoitus kehittää muun Helsingin mukana suurin piirtein 
samassa suhteessa. Alueella on suuret ja laadukkaat virkistysalueet, joita on suhteessa enemmän 
kuin muualla kaupungissa. Päiväkotien ja koulujen tonttivarantoa on suunniteltu vuoteen 2050 
saakka. Luontoalueiden kehittäminen kasvavaa asukasmäärää ja ulkoiluintoa kestämään on koko 
kaupunkia koskeva haaste, jota ratkotaan mm. Reittien paremmalle merkitsemisellä. Myös 
joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen on koko kaupunkia koskeva asia. Raideliikenteen 
laajeneva verkosto keventää metron kuormitusta. 

Kysymys tai kommentti  

Furumonkuja: Alueella on valtava pula isoista rivi-, pari- ja omakotitaloista. Jo olemassa oleviin 
pientaloihin tulee jatkuvasti "halutaan ostaa iso asunto tästä yhtiöstä" -lappuja. Näitä isoja 
perheasuntoja siis lisää. Kerrostaloja Aurinkolahdessa on paljon tarjolla. Jos tämä ei ole 
mahdollista, säilytetään alue luonnontilassaan. Ei kerrostaloja Furumonkujalle, niille on muualla 
paremmin tilaa. Säilytetään tämän alueen luonne entisellään. 

Vastaus: 

Kello 7:25 PM 

Kiinnostavaa kuulla tuosta perheasuntojen kysynnästä. Yritetään huomioida suunnittelussa. Kiitos 
tiedosta!  

 

Kysymys tai kommentti  

Vuosaari: Mikä on tilanne Porslahdentie 24 Hgin kaupungin asuntojen kanssa? Ne ovat ilmeisen 
huonokuntoisia. Onko niiden osalta suunniteltu purkua ja uutta rakentamista? 

Vastaus: 

Kaavamuutosta ei ole vireillä eikä kaavoitus ole käynyt HEKA:n kanssa viime vuosina keskustelua 
näiden talojen osalta. Varmaan jossain vaiheessa käydään ja mietitään eri mahdollisuuksia.  

Kello 6:53 PM 

 

Kysymys tai kommentti  

Mitä kuuluu Puotilanrannan rakentamiselle ja voisiko siihen suunnitelmaan vielä asukkaat 
vaikuttaa? Mitä asumismuotoja sinne ollaan suunnittelemassa? 

Vastaus: 

Suunnitteluperiaatteet on laadittu ja hyväksytty. Asemakaavan muutos on tarkoitus käynnistää ensi 
vuonna. Tulee vielä useita vaikutusmahdollisuuksia. Hallintamuotojen osalta alueelle tulee 
Helsingissä asumisen pitkäjänteistä suunnittelua ohjavan valtuustokausittain laadittava asumisen 
ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelman) mukainen sekoitus kaikkia 
asumismuotoja. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Miksi Furumonkuja-kysymyksiin ei saada vastauksia? Ottaen huomioon Columbuksen tornitalojen 
rakentamisen ja jo nykyisen tiiviin rakennuskannan Aurinkolahdessa, tuntuu Furumonkujan 
kaavamuutos erittäin heikosti perustellulta. Haluaisin kuulla asiasta vastaavien virkahenkilöiden 
näkemyksen asiasta. 

Vastaus: 

Kello 6:57 PM 

Furumonkujan kysymyksiin vastataan osin esityksessä, osin ohjelman lopussa kysymysosiossa. 

 

Kysymys tai kommentti  

Onko Laajasaloon suunnitteilla samantapaista asukastaloa kuin on esim. Myllypurossa, missä olisi 
tiloja mm. yhdistysten käyttöön? 

Vastaus: 

Kruunuvuorenrannassa on pysäköintiyhtiön hallinnassa olevia asukastiloja.  Muualle Laajasaloon 
ei ole suunnitteilla asukastaloa.   

 

Kysymys tai kommentti  

Miksi Östersundomin alueen jutut keskeytetty ja rohmutaan lentokenttäaluetta? Eihän se ole 
kunnollisten liikenneyhteyksien varrella! 

Vastaus: 

Östersundomin yleiskaavaratkaisu kaatui korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ennen laajamittaista 
asemakaavoitusta alueelle pitää laatia ensin uusi (osa)yleiskaava, jonka laatimisessa kestää 
vuosia. Malmin lentokentän suunnitelmissa on kaksikin eri raitiotielinjaa.  

 

Kysymys tai kommentti  

miten on mahdollista saavuttaa hiilineutraalius, kun suunnitelmissa on vain betoni, betoni, betoni ja 
rakentaminen? 

 

Kysymys tai kommentti  

Vuosaaren kaavaesittelijä tuntee todellakin alueensa, hienoa! 

Vastaus: Kiitos palautteesta! 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Vuorovaikutukseen on syytä satsata enemmän. Nykyisellään asukkaat kokevat vahvasti, että 
vaikuttamisen mahdollisuudet eivät ole riittäviä. Vain yksi kuulemiskierros on liian vähän ja 
palautteen antamiselle pitäsi antaa enemmän aikaa. 

Vastaus: 

Teemme parhaamme. Kaikkiin kaavahankkeisiin liittyy vähintään kaksi vuorovaikutusvaihetta 
(mielipide-vaihe ja muistutus-vaihe), joskus useampi.  

Otamme kyllä palautetta vastaan muutenkin koko prosessin ajan.  

 

Kysymys tai kommentti  

Pääseekö kysymyksiä ja vastauksia lukemaan jälkikäteen? Nyt hyvää infoa menee ohi, kun pitäisi 
kuunnella ja lukea samaan aikaan. 

 

Kysymys tai kommentti  

Mitä kuuluu Puotilanrannan rakentamiselle ja voisiko siihen suunnitelmaan vielä asukkaat 
vaikuttaa? Mitä asumismuotoja sinne ollaan suunnittelemassa? 

Vastaus: 

Kello 7:15 PM 

Puotilanranta oli mukana Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteissa ja tältä osin lautakunta päätti 
esityksen mukaisesti. Suunnitteluperiaatteisiin voi tutustua karttapalvelussa kartta.hel.fi. 
Asemakaavan muutos on tarkoitus käynnistää ensi vuonna. Asemakaavoitukseen liittyy 
monivaiheinen vuorovaikutus eli kantaa pääsee ottamaan useaan otteeseen.  

Vastaus: 

Tulevista asumismuodoista ei ole vielä tietoa. Yleisesti ottaen pyritään monipuoleen jakaumaan.  

 

Kysymys tai kommentti  

Aiempi kysymykseni ei ilmeisesti tullut ymmärretyksi. Metro on nykyisin täynnä jo Vuosaari-Puotila 
-välillä. Siihen eivät Raide-Jokeri ja Kruunuvuoren sillat auta. Miten kulunvalvonnan ja 
matkustajainformaation kehittäminen lisää metron kuljetuskapasiteettia, kun junien pituuta tai 
vuorovälejä ei pystytä lisäämään? 

Vastaus:  

liikenne ja ihmisten matkaketjut ovat järjestelmä, jossa yhden osuuden ruuhkaisuutta voidaan 
vähentää tarjoamalla muita yhteyksiä. Uusille yhteyksille siirtyy käyttäjiä, joille korvaava yhteys on 
yhtä hyvä tai parempi kuin aiempi. 



 
 
 

 

Kysymys tai kommentti  

Furumonkuja: Aikaisemmin esityksessä sanottiin, että Helsingissä kuunnellaan asukkaita. Miksi ei 
tässä tapauksessa? 

Vastaus: 

Kello 7:12 PM 

Vuorovaikutushan on tässä vasta alkanut. Yleisesti ottaen kaupungin kasvuun liittyy kyllä ristiriitoja, 
jotka eivät aina ole ratkaistavissa kaikkia tyydyttävällä tavalla.  

 

Kysymys tai kommentti  

Mikä on Kuningattaren Villa Kuhlefeltin tilanne? 

Vastaus: 

Kello 7:07 PM 

Kaavoituksen tiedossa ei ole mitään aktiivista Villa Kuhlefeltin suhteen. Tilapalvelut voivat 
täydentää vastausta omalta osaltaan 

 

Kysymys tai kommentti  

Ohjelmasta: monelta (noin) alkaa Herttoniemi-osuus? 

Vastaus: 

noin 19.20 

 

Kysymys tai kommentti  

Mihin kohtaan uimahalli on kaavoitettu Kaakossa 

Vastaus: 

Kello 7:07 PM 

Kaakossa on asemakaavoissa urheilu- tai liikunta-alueita, kuten esim. Laajasalon liikuntapuiston 
alue, jonne kaavan mukaisesti myös uimahalli voidaan sijoittaa. Asemakaavat eivät yleensä niin 
tarkkaan määritä käyttötarkoitusta, että kaava nimeäisi mihin urheilukäyttöön alue tulee. 
Toistaiseksi kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala ei ole esittänyt uimahallin rakentamista Kaakkois-
Helsingin alueelle. Jos KUVA sellaista ehdottaisi, haettaisiin hallille sopiva paikka joko kaavassa 
olevien liikunta-alueiden alueilta tai tarvittaessa muilta kaupungin hallinnassa olevilta alueilta. 
Tarvittaessa uimahallille tehtäisiin kaavamuutos tai poikkeamispäätös.   

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Furumonkuja 1-3: alue ei ole tärkeä ainoastaan pientaloalueen asukkaille, vaan myös 
ympäröivissä kerrostaloissa asuville. Pieni avoin näkymä ja vehreä männikkö tarjoavat 
välttämättömän henkireiän täyteen rakennetussa ympäristössä. Vaikka alueella ei olisi erityistä 
suojeluarvoa, paikallisille asukkaille - koiranulkoiluttajille, lapsille, parvekenäkymässä silmiään 
lepuuttaville - sen arvo on korvaamaton. 

Vastaus: 

Kello 7:06 PM 

Vehreyttä ja puustoa voidaan huomioida suunnittelussa, mutta varsinainen virkistysaluehan tuo ei 
ole vaan rakentamattomia tontteja. Virkistysverkkoa mietitään kokonaisuutena ja pyritään 
varmistamaan, että jokaisella on kotioveltaan alle 300m virkistysalueelle tai metsään.  

 

Kysymys tai kommentti  

Olisiko Furumonkujan kaavamuutosta aloitettu ilman huvilan tontin aloitetta? 

Vastaus: 

Kello 7:04 PM 

Todennäköisesti joskus, mutta ei se meillä työlistalla ollut.  

 
Kysymys tai kommentti  

Milloin näihin kysymyksiin vastataan? Luento ei ole vuorovaikutustilanne. 

Vastaus: 

Kello 7:03 PM 

Chatti-kysymyksiin vastataan illan mittaan ja ohjelmassa on myös erikseen aikaa kysymyksiin 
vastaamista varten.  

 

Viesti moderaattorilta 

Furumonkuja 1 ja 3 nähtävillä ja kommentoitavissa mielipiteitä varten – aineisto linkistä: 
https://kartta.hel.fi/?sukkaId=HEL%202021-005307 

Furuborginkatu 6 ja 8 muistutuksia varten esillä oleva aineisto linkistä: 
https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2020-005768 

 

https://kartta.hel.fi/?sukkaId=HEL%202021-005307
https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2020-005768


 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Furumonkujan tapauksessa on tavoitteena pilata alue. Kerrostalot eivät millään tavalla sovi 
rakennuskantaan eivätkä ole mitenkään perusteltavissa. Kyseessä lienee raha. 

Vastaus:  

Maanomistaja on hakenut kaavamuutosta alueelle. Kaavoituksen tehtävä on arvioida edellytykset 
kaavan muuttamiselle ja tehdä asiasta esitys kaupunkiympäristölautakunnalle. Arvioinnissa 
asemakaavoitusta ohjaa voimassa oleva yleiskaava. Lisäksi otetaan huomioon alue ja sen 
ympäristö, voimassa oleva lainsäädäntö sekä vuorovaikutuksessa saatuja näkökulmia. 

 

Kysymys tai kommentti  

Furumonkuja: Mikä pakko kaupungilla on rakentaa pientaloaluelle kerrostaloja? Verrattuna jo nyt 
rakenteilla oleviin tornitaloihin, niiden asukasmäärä tulee olemaan häviävän pieni. Samalla 
kuitenkin muutetaan peruuttamattomasti pientaloalueen yleisilmettä ja tuhotaan arvokkaita 
luontokohteita. Esim. tontilla oleva vanha ja erittäin järeä metsälehmus jää havainnekuvien mukien 
rivitalon jalkoihin. 

Vastaus:  

Maanomistaja on hakenut kaavamuutosta alueelle. Kaavoituksen tehtävä on arvioida edellytykset 
kaavan muuttamiselle ja tehdä asiasta esitys kaupunkiympäristölautakunnalle. Arvioinnissa 
asemakaavoitusta ohjaa voimassa oleva yleiskaava. Lisäksi otetaan huomioon alue ja sen 
ympäristö, voimassa oleva lainsäädäntö sekä vuorovaikutuksessa saatuja näkökulmia. 

Kysymys tai kommentti  

Vuorovaikutus: Itä-Helsingin alueella kaupunkisuunnitteluun liittyvässä vuorovaikutuksessa tulisi 
huomioida kaikki asukkaat. Vuorovaikutukseen ja kuulemiseen tulisi olla mahdollisuus useammalla 
kielellä. :) 

 

Kysymys tai kommentti  

Kysymykseni koskee Gustav Pauligin tien muutossuunnitelmaa. Onko tarkoitus muuttaa pyörätiet 
rantaan saakka vai mikä idea on muuttaa pyörätiet ajoradalle vain yhdellä ko tien pätkällä erilailla 
kuin muu kyseinen katu on nyt kokonaan? 

Vastaus: 

Kello 7:13 PM 

Suunnitelmia välillä palastellaan sopiviksi kokonaisuuksiksi. Gustav Pauligin kadun pohjois 
osuuden suunnittelu osui sopivasti Kahvikorttelin ja tulevan Paahtajanaukion alueen rakentamisen 
yhteyteen. Alueen muiden osuuksien pyöräilyjärjestelyitä tarkastellaan ja suunnitellaan 
tulevaisuudessa. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Aiemmin esityksessä suositeltiin, että kartta.hel.fi -palvelua voi katsoa jos on esim. muuttamassa. 
Miten kaupunkilainen voi luottaa kartan tietoihin tai kaavoituksen pitkän aikavälin suunnitteluun, 
kun asemakaavoja pyritään muuttamaan melko kevyin perustein (esim. Furumonkuja 1 suunnitellut 
rivitalot kerrostaloiksi)? Onko muuttuneen yleiskaavan korttelitehokkuus tosiaan suunnittelun ainoa 
perusta, eikä ympärillä olevaa, vanhempaa matalaa rakennuskantaa huomioida lainkaan? 

Vastaus: 

Kello 7:18 PM 

Asemakaavoituksessa otetaan huomioon kymmeniä eri reunaehtoja, joista yleiskaava on yksi. 
Sovittaminen olemassa olevaan tilanteeseen on toinen. Näiden lisäksi otetaan huomioon mm. 
alueen maaperä ja rakennettavuus, luonnonympäristöt, liikenneasiat, hiilineutraali Helsinki 2035 
toimenpideohjelma, kaupunkikuva sekä tietysti asukkailta saatu palaute. Monet näistä asioista ovat 
keskenään ristiriitaisia ja kussakin kaavahankkeessa etsitään kuhunkin tilanteeseen sopiva 
kompromissi. 

 

Kysymys tai kommentti  

Sähköautotkin tarvitsevat parkkipaikat, onko kaavoituksessa huomioitu tämä fakta 

 

Kysymys tai kommentti  

Asuvatko kaavoituksesta vastaavat ihmiset Vuosaaressa? 

 

Kysymys tai kommentti  

hotelli Rantapuiston alue: siellä on luonnonsuojelualue! Luonnonsuojelualueella käyminen ei ole 
mukavaa, jos sen välittömässä läheisyydessä on rakennuksia joka puolelta!! 

Vastaus:  

Nyt valmisteilla olevan Furuborginkatu 6 ja 8 kaavamuutosalueen ja Rastilannevan 
luonnonsuojelualueen väliin jää Valkkusuonmetsän lähivirkistysalue.  

 

Kysymys tai kommentti  

Furumokuja: Kaavaehdotus ei huomio olleenkaan jo alueella asuvat asukkaat. Miksi rakennetaan 
uusia rivitaloja toisten talojen vieren viereen? Uusi kaava tulisi olla lähellä alkuperäistä. Ja ei 
missään nimessä mitään kerrostaloja pientalojen kesken. Kertokaa perusteet, miksi tätä piti 
muuttaa? 

Vastaus:  



 
 
 

Maanomistaja on hakenut kaavamuutosta alueelle. Kaavoituksen tehtävä on arvioida edellytykset 
kaavan muuttamiselle ja tehdä asiasta esitys kaupunkiympäristölautakunnalle. Arvioinnissa 
asemakaavoitusta ohjaa voimassa oleva yleiskaava. Lisäksi otetaan huomioon alue ja sen 
ympäristö, voimassa oleva lainsäädäntö sekä vuorovaikutuksessa saatuja näkökulmia. 

 

Kysymys tai kommentti  

Onkohan jossakin vaiheessa tarkoitus käydä dialogia monologin sijasta? Kaipailisin kovasti 
esitellystä Furumonkujan 1 ja 3 tonttien muutoksesta vastauksia täällä chatissa edistettyihin 
kysymyksiin. 

Vastaus:  

Chatissa esitettyihin kysymyksiin on vastattu niin tapahtuman aikana kuin sen jälkeen.  

Suuresta kysynnästä johtuen mielipiteiden vastaanottoaikaa voidaan jatkaa ja järjestää 
kaavakävely Furumonkuja 1 ja 3 kaavamuutokseen liittyen. Tiedotamme tästä karttapalvelussa. 

 

Kysymys tai kommentti  

En saanut vastausta miten lasten kanssa tässä uudessa suunnitelmassa voi ajaa, kun aikuiset 
ajavat ajotien reunassa, mutta lapset jalkakäytävällä ja välissä on vielä pysäköidyt autot. 

 

Kysymys tai kommentti  

Aiemmin sanottiin, että Vuosaareen suunnitellaan yhtä paljon uutta rakentamista kuin muuallekin 
Helsinkiin. Mistä voi nähdä näitä lukuja, eli kuinka paljon Helsinkiin lisätään rakentamista per alue 
seuraavan 10 vuoden sisällä? 

Vastaus:  

Helsingin yleiskaavassa on varauduttu Helsingin asukasluvun nousevan 260 000 uudella 
Helsinkiläisellä vuoteen 2050 mennessä. Mikäli tämä määrä jaetaan tasaisesti koko kaupungin 
alueelle, kasvaisi Vuosaaren asukasluku n. 20 000 asukkaalla. Tähän varaudumme mm. koulu- ja 
päiväkotitonttivarannossa, koska palveluille täytyy jättää tilaa. Kaupungin virallinen alueittainen 
väestöennuste ulottuu vuoteen 2035 saakka. Sen mukaan Vuosaaren väkiluvun ennustetaan 
kasvavan nykyisestä 8700 asukkaalla vuoteen 2035 mennessä. Ennusteen laatimisen jälkeen 
kaupunkiympäristölautakunta on kuitenkin päättänyt rajata Meri-Rastilan rantametsän 
Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden ulkopuolelle eikä alueen suunnittelua jatketa. Vireillä 
olevien kaavahankkeiden asukaslukupotentiaali on siis 2300 asukasta pienempi kuin 
viimeisimmässä virallisessa ennusteessa. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Furumonkuja: jos kerrostaloja rakennetaan, ja vielä niinkin korkeita kuin on kaavailtu, kaupunki 
voinee mainoslauseistaan poistaa hehkutuksen asukkaiden mielipiteiden kuuntelemisesta ja 
mahdollisuudesta vaikuttaa suunnitteluun. 

 

Kysymys tai kommentti  

Aurinkolahteen lisää päiväkoteja eikä kerrostaloja! 

 

Kysymys tai kommentti  

Voisiko joku vastata siihen, kuinka monelle ihmiselle yhteenlaskettuina Vuosaareen ollaan 
rakentamassa tai suunnitellaan asuntoja rakennettavaksi (Meri-Rastila, Rastilan kartanon alue eli 
leirintäalue, Lokkisaarentie, Furumonkuja plus kaikki muu) ? Vai eikö kukaan suunnittelijoista osaa 
siihen vastata? 

Vastaus:  

Helsingin yleiskaavassa on varauduttu Helsingin asukasluvun nousevan 260 000 uudella 
Helsinkiläisellä vuoteen 2050 mennessä. Mikäli tämä määrä jaetaan tasaisesti koko kaupungin 
alueelle, kasvaisi Vuosaaren asukasluku n. 20 000 asukkaalla. Tähän varaudumme mm. koulu- ja 
päiväkotitonttivarannossa, koska palveluille täytyy jättää tilaa. Kaupungin virallinen alueittainen 
väestöennuste ulottuu vuoteen 2035 saakka. Sen mukaan Vuosaaren väkiluvun ennustetaan 
kasvavan nykyisestä 8700 asukkaalla vuoteen 2035 mennessä. Ennusteen laatimisen jälkeen 
kaupunkiympäristölautakunta on kuitenkin päättänyt rajata Meri-Rastilan rantametsän 
Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden ulkopuolelle eikä alueen suunnittelua jatketa. Vireillä 
olevien kaavahankkeiden asukaslukupotentiaali on siis 2300 asukasta pienempi kuin 
viimeisimmässä virallisessa ennusteessa. 

 

Kysymys tai kommentti  

Kuinka paljon Vuosaaren alueen lisärakentamisesta sisältää sosiaalista asuntotuotantoa? 

Vastaus: 

Alueen nykyistä asuntotuotantojakaumaa pyritään tasapainottamaan. Esimerkiksi Meri-Rastilan 
vuokra-asuntojen osuutta pyritään vähentämään.  

 

Kysymys tai kommentti  

Furumonkuja: Nykyinen ehdotus on tonttijaon puolesta outo, koska kerrostalon piha-alue menee 
rivitalojen väliin. Tämä johtunee siitä, että kerrostalolle pitää olla myös piha-aluetta. Tämän oudon 
tonttijaon vuoksi rivitalojen piha-alue tulee tontin itäosaan, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että 
tontin mäntyjä pistetään matalaksi, tai vähintään koko tontti vedetään nurmikolle. Jos kaupunki 



 
 
 

todella haluaa kaavoittaa Furumonkujan tontin, teidän kannattaa ostaa huvilan tontti takaisin ja 
kaavoittaa alue kokonaisuutena. Uskon että pääsette omistajan kanssa yhteisymmärrykseen 
hinnasta. Tietysti ainahan on myös mahdollista pakkolunastaa tontti, jos mikään muu ei auta. 

Vastaus: 

Kello 7:41 PM 

Kiitos kommentista. Pihajärjestelyitä ei ole vielä tarkemmin suunniteltu ja puiden säästäminen on 
yhtenä kaavan tavoitteista. Tämä tarkastellaan jatkosuunnittelussa. 

 

Kysymys tai kommentti  

entä monelta alkaa Laajasaloa koskeva osuus? 

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuoren kirkon korttelin asemakaava: Ymmärrättekö että korttelin suunnitelma on erittäin 
haastava? Käytännön resursseilla tulos on mitä todennäköisimmin hienon Silvennoisen piirtämän, 
aikaansa hienosti edustavan kirkkomiljöön tärvely? Miten tällaiseen ehdotukseen on ylipäätään 
voitu päätyä? Ylipäätään täydennysrakentaminen vanhoilla alueilla näyttäytyy usein 
epäonnistuneena, aikaa kestämättömänä ja täysin irrallaan olevana tuherruksena tyyliin Kettutien 
palvelutalo Herttoniemessä ja huoltamoa vastapäätä oleva asuintalo Roihuvuorentiellä. Joku luvan 
niillekin on antanut. 

Vastaus:  

Kirkkorakennuksen läheisyyteen rakentaminen on aina haasteellista ja vaatii onnistuakseen erittäin 
laadukkaan kokonaissuunnitelman. Kirkon korttelin suunnittelua jatketaan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtävillä olon ja siitä saadun palautteen jälkeen. Kirkon säilyminen 
keskeisenä maamerkkinä Roihuvuoren keskustassa on suunnittelun yksi tärkeimmistä 
lähtökohdista, joka tullaan huomioimaan myös jatkosuunnitelmissa rakennusten sopivaa korkeutta, 
aukotuksia, muodonantoa ja kirkon yhteyteen sopivia toimintoja mietittäessä. Nyt on oivallinen 
tilaisuus antaa koko kirkon korttelin viitesuunnitelmasta palautetta 11.6. saakka osoitteessa 
www.hel.fi/suunnitelmat.  

 

Viesti moderaattorilta 

Broändan päivitetty kaavaluonnos nähtävillä mielipiteiden kertomista varten, aineisto löytyy täältä 
linkistä: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2020-007904 

 

Yliskyläntie 2 keskustelun pohjaksi nähtävillä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 
viitesuunnitelma. Aineisto linkistä: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=HEL%202021-001008 

 

https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2020-007904
https://kartta.hel.fi/?sukkaId=HEL%202021-001008


 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Vuosaari/Broända: miksi kaupungin tontille Kallvikintien varrelle tulisi näin matalia kerrostaloja, 
vaikka kyseessä ns. paraatipaikka Kangaslampea vastapäätä ja tulevan ratikan varrella? Miksei 
esim. 12-14 kerroksisia, arkkitehtuuriltaan puhuttelevia taloja (vs. Kahvikorttelin upea 12-
kerroksinen maamerkki Aurinkolahdessa)? 

Vastaus: 

Kaupungin tontti sijoittuu Kallvikintien ja pientaloalueen väliin. Pientaloalueen läheisyys on otettava 
huomioon suunniteltavien asuinkerrostalojen koossa ja kerrosmäärissä. Pysäkin läheisyydestä 
huolimatta suurta maamerkkiä ei juuri tähän kohtaan voi sijoittaa. Lisäksi tontti on kapean 
muotonsa ja maanpinnan korkeusasemiensa suhteen hyvin haastava, jolloin tehokkaampi 
maankäyttö on vaikeaa.  

 

Kysymys tai kommentti  

Miten varmistetaan Vuosaaren turvallisuus, kun asukasmäärä kasvaa näin voimakkaasti? 
Pelastuslaitoksen lisäksi tarvitaan oma poliisiasema. 

 

Kysymys tai kommentti  

Sähköautotkin tarvitsevat parkkipaikat, onko kaavoituksessa huomioitu tämä fakta 

Kello 7:13 PM 

 

Kysymys tai kommentti  

Voisiko luopua näistä Kallvikintien "ennakoivista" hankkeista ja palata niihin vasta sitten kun Jokeri 
2 on oikeasti rakennettu? 

Vastaus: 

Kello 7:19 PM 

Käynnissä olevat kaavahankkeet ovat käynnistyneet paikallisista syistä. Usein taustalla on 
maanomistajan toive tehostaa tontinkäyttöä. Broändan kaavamuutoksen kohdalla aikatauluun on 
vaikuttanut rakentumattomista tonteista annettu suunnitteluvaraus. Lisäksi palaneen 
koulurakennuksen suojelu vaikutti alun perin aikatauluun. Lisäksi pientaloalueella haetaan 
jatkuvasti kaavapoikkeamia, koska voimassa oleva asemakaava on osittain varsin vanha.  

 

Kysymys tai kommentti  

Furumonkuja 3: Kuka henkilö Helsingin kaupungilla hoitaa sitä "laillisuuden valvontaa" 
ansiottomasta arvonnoususta, jos tässä tilaisuudessa käsitellään vain kaavoitusta? 



 
 
 

Vastaus: 

Arvonnousua tarkkailee tonttiyksikkö, lisätietoa maankäyttösopimuksista linkistä: 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tontit/maankayttosopimukset/ 

 

Kysymys tai kommentti  

Koska Tankomäenrinteessä aloitetaan rakentaminen? 

Vastaus: 

Kello 7:33 PM 

Alueen kadut ja kunnallistekniikka rakennettiin v. 2018-2019. Kaksi alueen tonttia 
Tankomäenkadun eteläosassa on parhaillaan haettavana, linkki: 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tontit/asunto/jatkuva-
tonttihaku/jatkuvassa-haussa-olevat-tontit   

Tonttien luovutukseen liittyvät tiedustelut voitte lähettää sähköpostiosoitteella tontti@hel.fi. 

 

Kysymys tai kommentti  

Herttoniemi Roihuvuoren kirkon alue. Palkittu kaupungin osa, jonka ollaan nyt pilaamassa nyky 
laatikkoarkkitehtuurilla. Rakennetaan aivan liian isoja rakennuksia ja liian tiiviisti, aivan katuun 
kiinni, joten ei mitenkään kunnioiteta alueen historiaa. Kirkossa kävijöiden paikoitusta ei ole 
huomioitu lainkaan, kirkon ympärillä on paljon parkkipaikkoja, jotka poistuvat? taksillako tullaan 
kirkkoon. 

Vastaus:  

Kirkkorakennuksen läheisyyteen rakentaminen on aina haasteellista ja vaatii onnistuakseen erittäin 
laadukkaan kokonaissuunnitelman. Kirkon korttelin uudessa viitesuunnitelmaluonnoksessa 
rakennuksia ei Roihuvuoren 1950-luvun tyypilliseen tapaan ole sijoitettu suoraan kiinni 
katualueeseen vaan rakennuksen ja kadun väliin on aina jätetty kaistale viheraluetta. Kirkon 
säilyminen keskeisenä maamerkkinä Roihuvuoren keskustassa on suunnittelun yksi tärkeimmistä 
lähtökohdista, joka tullaan huomioimaan myös jatkosuunnitelmissa rakennusten sopivaa korkeutta, 
aukotuksia, muodonantoa ja kirkon yhteyteen sopivia toimintoja mietittäessä. Pysäköintipaikkojen 
uusi mitoitus on luonnosteltu kirkon omistajan, Helsingin seurakuntayhtymän esittämien 
pysäköintimäärien arvioiden pohjalta. Heidän näkemyksensä on ettei ole tarvetta suuremmalle 
pysäköintipaikkojen määrälle. Kirkon korttelin suunnittelua jatketaan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtävillä olon ja siitä saadun palautteen jälkeen. Nyt on siis oivallinen 
tilaisuus antaa koko kirkon korttelin viitesuunnitelmasta palautetta 11.6. saakka osoitteessa 
www.hel.fi/suunnitelmat 

 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tontit/maankayttosopimukset/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tontit/asunto/jatkuva-tonttihaku/jatkuvassa-haussa-olevat-tontit
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tontit/asunto/jatkuva-tonttihaku/jatkuvassa-haussa-olevat-tontit


 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Herttoniemi: Herttoniemen kirkon yhteydessä oli mm. liikuntasali, jota alueen asukkaat saattoivat 
käyttää. Nyt kirkko on suljettu, väliaikaisesti tai kokonaan. Miten puuttuvat tilat näkyvät 
aluesuunnitelmissa? 

Vastaus: 

Kello 7:23 PM 

Vapaa-ajan tilojen määrästä ja tarpeesta keskustellaan yhdessä kaupungin eri toimialojen kanssa.  

 

Kysymys tai kommentti  

Onko tehty kokonaisvaltaista selvitystä Kruunusiltojen ympäristövaikutuksista, mukaan lukien 
rakennusvaihe ja materiaalit? Mitkä ne ovat ja missä on selvitys luettavissa? 

 

Kysymys tai kommentti  

4krs kerrostalot eivät sovi Furumuunkujalle sekin on selvä siinä että pitää hakea muutosta kavaan 
ja siihen miten alue on (alueena) suunniteltu townhouse alueeksi. Ahneus selittää varmasti hyvin 
miksi 3 kerrosta ei riitä vaan pitää heittää 4s kerros päälle. Kommenttina myös 
viittesuunnitelmapaketissa (ymäröivä rakennuskanta) valokuvaaja on näemmä maannut heinikossa 
kuvia ottaessa niin että muut rakennukset näyttäisivät olevan korkeammat mitä todellisuudessa! 

 

Kysymys tai kommentti  

Miksi Helsingin pitää kasvaa, kun ei löydy maksavia asukkaita? 

 

Kysymys tai kommentti  

Vuosaari: Keski-Vuosaaren 60-luvun alue on vielä vuoden 2002 asemakaavassa nähty 
kulttuurihistoriallisesti, maisemakulttuurisesti ja rakennustaiteellisesti tärkeänä alueena, jonka 
ominaispiirteitä tulee kunnioittaa. Tämän hetken suunnitelmat (kuten esimerkiksi Villenkallion 
suunnitelmat) eivät kunnioita alueen ominaispiirteitä, minkä huomion on esittänyt myös 
Kaupunginmuseo. Minkä takia Keski-Vuosaaren alueen rakennus- ja 
asemakaavanmuutossuunnitelmat eivät kunnioita alueen ominaispiirteitä? Missä vaiheessa on 
päätetty luopua vuoden 2002 asemakaavassa esitetyistä arvoista koskien Keski-Vuosaarta? 

Vastaus: 

Kello 7:42 PM 

Villenkallion kaavamuutos on edelleen kesken. Hankkeen jatkosuunnittelussa pyritään 
yhteensovittamaan alueen maisemalliset arvot ja täydennysrakentaminen aiempia luonnoksia 
paremmin. Kallvikintien ympäristön osalta merkittävän muutoksen alueen kehitykseen aiheuttaa 



 
 
 

kuitenkin myös voimassa oleva yleiskaava 2016. Se ohjaa tehokkaaseen täydennysrakentamiseen 
Kallvikintien varrelle.  

 

Kysymys tai kommentti  

Eitetyssä kuvassa on vielä raitiovaunulinja (?) Vartiosaaren läpi. Linjaus on myös rantabaana-
nimisenä esityksenä. Vieläkö väyliä suunnitellaan? 

Vastaus: 

Kuva oli suoraan Yleiskaavasta. Vartiosaaren kohdalla on keltainen raidotus, joka tarkoittaa, että 
yleiskaavan ei siltä osin tullut voimaan. Selitys ei ollut mukana kartassa. Pahoittelut siitä.  

 

Kysymys tai kommentti  

Vuosaari: Minkä takia Pohjanveden puiston rakentamissuunnitelmat jatkuvat, vaikka alue on 
Suomen luonnonsuojeluliiton inventaariossa todettu Helsingin arvometsäksi? Säästämällä alueen 
rakentamiselta, Helsinki voisi kehittää metsäverkostoyhteyttä. 

 

Kysymys tai kommentti  

Suunniteltu rakennuspaikka Furumonkujalla on pientaloalueen keskiössä, eikä mikään korkeampi 
kerrostalo ole missään tapauksessa kiinteistön arvon mukainen. Kiinteistöllä on lisäksi 
maisemapuita, joita tulee suojata, oli lopullinen suunnitelma mikä tahansa. Lopullisessa 
suunnitelmassa tulisi ottaa huomioon myös se, että alueella ei ole suurempien perheiden (5h+) 
koteja. Kiinteistö on ihanteellinen suurempineliöisille pientaloille ja se tulisi hyödyntää siihen 
tarkoitukseen. 

Vastaus:  

Kiitos mielipiteestä. Suunnittelun yhtenä tavoitteena on saada maisemallisesti arvokkaita puita 
säilytettyä asemakaavan muutosalueella. Perheasuntojen kysyntä alueella otetaan myös 
jatkosuunnittelussa huomioon.  

 

Kysymys tai kommentti  

Onko kaupungilla nykyään minkäänlaista ymmärrystä asunalueiden maisema-arkkitehtuurista? 
Roihuvuoressa ollaan alueen keskuksena toiminut kirkonmäki rakentamassa umpeen ja itse kirkko 
piilotetaan vankilamaisten kerrostalomuurien taakse. Eikö kaupunkistrategian lähtökohtana ole 
kunnioittaa kaupunginosien ominaispiirteitä? Nähtävillä olevat suunnitelmat umpioittavat 
aikaisemmin kallioympäristössä avoimesti hengittävän alueen keskuksen. Miten se juuri esitetty 
lähtökohtanne "Kulttuuriympäristön säilyttäminen" tähän oikein sopii? 

Vastaus:  



 
 
 

Kirkkorakennuksen läheisyyteen rakentaminen on aina haasteellista ja vaatii onnistuakseen erittäin 
laadukkaan kokonaissuunnitelman. Kirkon korttelin uudessa viitesuunnitelmaluonnoksessa 
rakennuksia ei Roihuvuoren 1950-luvun tyypilliseen tapaan ole sijoitettu suoraan kiinni 
katualueeseen vaan rakennuksen ja kadun väliin on aina jätetty kaistale viheraluetta. Kirkon 
säilyminen keskeisenä maamerkkinä Roihuvuoren keskustassa on suunnittelun yksi tärkeimmistä 
lähtökohdista, joka tullaan huomioimaan myös jatkosuunnitelmissa rakennusten sopivaa korkeutta, 
aukotuksia, muodonantoa ja kirkon yhteyteen sopivia toimintoja mietittäessä. Pysäköintipaikkojen 
uusi mitoitus on luonnosteltu kirkon omistajan, Helsingin seurakuntayhtymän esittämien 
pysäköintimäärien arvioiden pohjalta. Heidän näkemyksensä on ettei ole tarvetta suuremmalle 
pysäköintipaikkojen määrälle. Kirkon korttelin suunnittelua jatketaan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtävillä olon ja siitä saadun palautteen jälkeen. Nyt on siis oivallinen 
tilaisuus antaa koko kirkon korttelin viitesuunnitelmasta palautetta 11.6. saakka osoitteessa 
www.hel.fi/suunnitelmat. 

 

Kysymys tai kommentti  

Mihin asioihin Roihuvuoren liikennesuunnitelma ottaa kantaa tai tuo muutoksia? 

Kello 8:04 PM 

Vastaus:   

Liikennesuunnitelmassa varataan tilaa nykyisten toimintojen, jalankulun sekä auto- ja 
bussiliikenteen lisäksi pyöräliikenteelle ja kadunvarsipysäköinnille siinä määrin kuin mahdollista. 
Keskeistä risteysaluetta parannetaan erityisesti kävelyn ja pyöräliikenteen osalta. 

 

Kysymys tai kommentti  

Furumonkuja: Kaavaihmiset ja päättäjät ovat siis valmiita kävelemään asukkaiden yli ja ottamaan 
niskoilleen arvokkaan alueen pilaamisen ja tuhoamisen ja syynä vain ahneus? Muuta prustetta 
kerrostaloille ei tässäkään tilaisuudessa ole annetu. 

Vastaus:  

Maanomistaja on hakenut kaavamuutosta alueelle. Kaavoituksen tehtävä on arvioida edellytykset 
kaavan muuttamiselle ja tehdä asiasta esitys kaupunkiympäristölautakunnalle. Arvioinnissa 
asemakaavoitusta ohjaa voimassa oleva yleiskaava. Lisäksi otetaan huomioon alue ja sen 
ympäristö, voimassa oleva lainsäädäntö sekä vuorovaikutuksessa saatuja näkökulmia.   

Kyse ei ole rahasta vaan asuinympäristöstä uusille helsinkiläisille.   

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuoren kirkon korttelin asemakaava: kritisoidin esitettyä esisuunnitelmaa. Rakennuksia on 
tulossa aivan liikaa. rakennusten korkeus saa olla korkeintaa 2 kerrosta. Näkymät kirkolle myös 
pohjoisesta tulee säilyttää, jotta kirkon kaunis lasimaalaus näkyy edelleen. Illalla se paistaa 



 
 
 

hienosti pohjoiseen. Pysäköinti pelottaa, minne kaikki autot mahtuu kun kirkossa tilaisuus. 
Roihuvuoren kadunvierustat on jo täynnä nykyisten asukkaiden autoja. 

Vastaus:  

Kirkkorakennuksen läheisyyteen rakentaminen on aina haasteellista ja vaatii onnistuakseen erittäin 
laadukkaan kokonaissuunnitelman. Kirkon säilyminen keskeisenä maamerkkinä Roihuvuoren 
keskustassa on suunnittelun yksi tärkeimmistä lähtökohdista, joka tullaan huomioimaan myös 
jatkosuunnitelmissa rakennusten sopivaa korkeutta, aukotuksia, muodonantoa ja kirkon yhteyteen 
sopivia toimintoja mietittäessä. Pysäköintipaikkojen uusi mitoitus on luonnosteltu kirkon omistajan, 
Helsingin seurakuntayhtymän esittämien pysäköintimäärien arvioiden pohjalta. Heidän 
näkemyksensä on, ettei ole tarvetta suuremmalle pysäköintipaikkojen määrälle. Kirkon korttelin 
suunnittelua jatketaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon ja siitä saadun 
palautteen jälkeen. Nyt on siis oivallinen tilaisuus antaa koko kirkon korttelin viitesuunnitelmasta 
palautetta 11.6. saakka, aineisto löytyy osoitteesta www.hel.fi/suunnitelmat. 

 

Kysymys tai kommentti  

Jollas: Jollaksentie 64 suunnitellaan kolmea massiivista kerrostaloa ahtaalle tontille. 
Tonttitehokkuus on 0,8, mikä on selvästi suurempi kuin viereisillä tonteilla (0,5). Talot lohkaisevat 
suuren osan Tonttuvuoren luonnonmetsästä ja kalliosta. Ollaanko rakennusten kokoa 
pienentämässä ja siirtämässä kauemmaksi 62 taloyhtiöstä? Taloyhtiöiden väliin pitää jättää 
metsäalue myös eläimille. Tonttuvuoren luonnontilainen pieni kallio ja metsikkö pitää säilyttää 
mahdollisimman luonnontilaisena ilman mitään keinotekoisia polkuja! 

Kello 7:26 PM 

Vastaus:     

Kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt Jollaksentie 64 asemakaavaehdotuksen 
maaliskuussa. Yleiskaavassa alueelle on osoitettu tehokkuusluvuksi 0,4-1,2, eli asemakaavahanke 
on tämän tehokkuushaarukan keskivaiheilla. Hyväksytyt suunnitelmat ja tarkemmat tiedot 
kaavahankkeesta löytyvät karttapalvelusta linkistä: https://kartta.hel.fi/link/9SYw39 . Lopullisesti 
asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.  

 

Kysymys tai kommentti  

Mikä on Herttoniemen ja Siilitien välisen Itäbaanan sekä metromelun torjuntaan tarkoitetun 
meluaidan tilanne? Milloin rakentaminen on tarkoitus aloittaa? 

Kello 7:31 PM 

Vastaus:       

Itäbaanan suunnittelu on valmistumassa ja kohde jää odottamaan rakentamista. Korona vaikuttaa 
rahoitukseen, joten tarkka rakentamisaikataulu ei ole selvillä. Meluaita odottaa HKL:n 
hankepäätöstä. 

 

https://kartta.hel.fi/link/9SYw39


 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Missä määrin pientaloalueen keskelle rakennettava kerrostalo istuu luonnollisesti maisemaan 
(Furumonkuja)? 

Vastaus: 

Suunnittelussa olemassa olevaa puustoa tullaan säilyttämään. Aluetta ei suunnitella 
mahdollisimman tiiviiksi, vaan suunnittelussa täytyy sovittaa yhteen yleiskaavan tavoitteita 
ympäristön asettamien reunaehtojen kanssa.  

 

Kysymys tai kommentti  

Kauanko jatkatte Vartiosaaren läpi kulkevan reitin suunnittelua? Näkyy jatkuvasti kartoissa. 

 

Kysymys tai kommentti  

Vaikka omiin kysymyksiin ei tullut vastausta, kiitos tästä tilaisuudesta ja toivon nöyrästi, että aidosti 
kehitätte mahdollisuuksia vaikuttaa alueiden kehittämiseen. Kaavoittajien pitäisi ymmärtää, että 
ihmiset asuu näillä alueilla ja muutokset ovat vaikuttamassa heidän elämään. Toivon, että 
suunnitelmat perustuvat oikeasti alueen asukkaiden mielipiteisiin eikä mihinkään excelilaskuihin tai 
jonkin politiikon keksimään iskulaukseeseen. Rakennetaan tätä mailman toimivinta kaupunkia 
ihmisille! 

 

Kysymys tai kommentti  

Jollas: Jollaksentie 64 suunnitellaan kolmea massiivista kerrostaloa ahtaalle tontille. 
Tonttitehokkuus on 0,8, mikä on selvästi suurempi kuin viereisillä tonteilla (0,5). Talot lohkaisevat 
suuren osan Tonttuvuoren luonnonmetsästä ja kalliosta. Ollaanko rakennusten kokoa 
pienentämässä ja siirtämässä kauemmaksi 62 taloyhtiöstä? Taloyhtiöiden väliin pitää jättää 
metsäalue myös eläimille. Tonttuvuoren luonnontilainen pieni kallio ja metsikkö pitää säilyttää 
mahdollisimman luonnontilaisena ilman mitään keinotekoisia polkuja! 

Vastaus: 

Hei, tähän on vastattu aiemmin.  

 

Kysymys tai kommentti  

vastaakaa minulle, minkä takia tämä loputon rakentaminen? Suomen syntyvyys laskee vuosi 
vuodelta. Lappia ei käsittääkseni tyhjennetä. Ulkomailta tulee jonkin verran ihmisiä, mutta ei 
kuitenkaan satatuhatta joka vuosi. Minkä takia Helsinki rakennetaan näin päättömästi? Vuonna 
2016 laatimat arviot eivät toteutuneet yhtenäkään vuonna! 

Kello 7:35 PM 



 
 
 

Vastaus: 

Yksi rakentamisen määrään vaikuttava tekijä Helsingissä on kaupunginvaltuuston hyväksymä AM-
ohjelma (asumisen pitkäjänteistä suunnittelua ohjaava valtuustokausittain laadittava asumisen ja 
siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma), jossa vuotuisen asuntotuotantotavoitteen määräksi 
on asetettu 7 000 asunnon rakentaminen Helsinkiin. Kaupunkiympäristön toimiala pyrkii omalta 
osaltaan vastaamaan tähän tavoitteeseen.  

 

Kysymys tai kommentti  

Mikä on Herttoniemen ja Siilitien välisen Itäbaanan sekä metromelun torjuntaan tarkoitetun 
meluaidan tilanne? Milloin rakentaminen on tarkoitus aloittaa? 

Vastaus: 

Meluaita odottaa HKL:n hankepäätöstä. Meluaidan rakennusaikataulusta ei valitettavasti ole tietoa. 

 

Kysymys tai kommentti  

40% asuinrakentamisesta täydennysrakentamisena kuulostaa rajulta. Onko seurauksia 
kulttuurihistoriallisesti merkittäville lähiöille lainkaan mietitty? Missä foorumissa näin tuhoava 
tavoite on asetettu? Millä kriteereillä täydennysrakentamisalueet on päätetty? Tuskinpa näemme 
arkkitehtien Käpylässä täydennysrakentamista ;-) 

Vastaus: 

Täydennysrakentamistavoite on osa asumisen ja maakäytön ohjelmaa. Ohjelma on valtuuston 
hyväksymä.  

 

Kysymys tai kommentti 

Miksi jäähalli tulee Herttoniemen kartanon alueelle eikä esim. viereiselle teollisuusalueelle? 

Vastaus:  

Tontti, jolle jäähalli tulee on asemakaavoitettu urheilutoiminnalle, eli myös jäähalli on asemakaavan 
mukaista toimintaa. Teollisuusalueella ei ole urheilutoiminnalle kaavoitettuja tontteja. 

 

Kysymys tai kommentti  

Herttoniemi Mihin ja milloin tulee Herttoniemeen luvattu uimahalli, kun siihen tuleekin nyt jäähallin 

Vastaus: 

Uimahallista Kaakkois-Helsinkiin ei ole tehty päätöksiä, eikä uimahallille siten ole paikkaa. Jos 
uimahallihankkelle nähdään joskus tulevaisuudessa tarve, etsitään sille sitten paikka.  



 
 
 

 

Kysymys tai kommentti  

Mihin jäähallin käyttäjät jättävät autonsa? 

Vastaus: 

Jäähallin pysäköinti järjestetään jäähallin tontilla. 

 

Kysymys tai kommentti  

Herttoniemeen luvattiin uimahalli ja sitä on odotettu vuosikausia. Tämä jäähallimuutos on SUURI 
pettymys! 

 

Kysymys tai kommentti  

Kallvikintiestä vielä.. Ensin rakennetaan ihan katuun kiinni uusia asuintaloja ja sitten aletaan EHKÄ 
rakentaa Raidejokeria.. Varmaan viihtyisää asua näissä näissä uusissa taloissa sitten, kun sitä 
Raidejokeria väännetään ikkunan alla. 

Kello 7:47 PM 

Vastaus: 

Suunnitteilla olevissa Kallvikintien katutilan läheisyyteen tulevissa hankkeissa on kaikissa 
maantasokerroksessa liiketilaa tai aputiloja, kuten pyörä- ja ulkoiluvälinevarastoja. Asunnot tulevat 
vasta 2. kerrokseen n. 4 metrin korkeuteen katutilasta, jolloin kadun liikenne ei häiritse asumista.  

 

Kysymys tai kommentti  

mIHIN NUO JÄÄHALLIIN TULEVIEN LUISTELIJOIDEN AUTOT SAADAAN SOPIMAAN? 

Vastaus: 

Jäähallin pysäköinti järjestetään jäähallin tontilla.  

 

Kysymys tai kommentti  

Mihin on hävinnyt Herttoniemen/Roihuvuoren uimahalli? Piti tulla mm. nyt tulevan jääkiekkohallin 
paikalle. Myöhemmin puhuttiin uimahallin tulosta Herttoniemen metroaseman läheisyyteen. Ei 
tullut.... 

Kello 7:40 PM 

Vastaus: 



 
 
 

Uimahallista Kaakkois-Helsinkiin ei ole tehty päätöksiä, eikä uimahallille siten ole olemassa 
paikkaa. Jäähallin tontti on yleisesti urheilutoiminnalle varattu tontti, ei uimahallille. Jos kaupungin 
uimahallihankkeelle esitetään kulttuuri ja vapaa-ajan toimialalta tarve ja rahoitus  tulevaisuudessa 
tarve, etsitään sille sitten paikka.  

 

Kysymys tai kommentti  

Miksi kaikki vanhat ”suojeluun” tarkoitetut talot palaa yllättäen? Oulu ilmiö? 

 

Kysymys tai kommentti  

On kyllä erikoista että uimahalli muuttui jäähalliksi. Uimahallia olisivat voineet köyhätkin perheet 
käyttää. Jäähalliin ja joukkuemaksuihin ei ole köyhillä perheillä varaa. Yleisövuorot, höpö höpö! 
Raha puhuu ja sillä sipuli. 

 

Kysymys tai kommentti  

Kiinnostaisi tietää missä vaiheessa ja miksi Herttoniemen uimahalli on vaihtunut jäähalliksi? 
Sinänsä hyvä jos tontille jotain käyttöä löydetään. 

Kello 7:34 PM 

Vastaus:   

Jäähallihankkeen takana on Jääkenttäsäätiö. Tarve uudelle hallille on syntynyt, sillä lähiaikoina 
muita jäähalleja on sulkeutumassa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti maaliskuussa tontin 
vuokraamisesta Helsingin Liikuntahallit Oy:lle 

 

Viesti moderaattorilta 

Kruunuvuorenrannan asukastilaisuus 1.6. klo 17: https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2021-05-
10/kruunuvuorenrannassa-jarjestetaan-virtuaalinen-asukasilta-tule-mukaan 

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuoren ostoskeskuksen ympäristöstä ollaan hävittämässä autopaikat, vaikka jo nyt siellä on 
vaikeuksia löytää parkkipaikkaa. Uudet parkkipaikat on rakennettava, ennenkuin vanhat 
hävitetään. 

Vastaus: 

Roihuvuoren keskusta-alueen suunnittelu on edelleen kesken. Pysäköintikysymyksiä tutkitaan 
koko Roihuvuoren alueella parhaillaan.  

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2021-05-10/kruunuvuorenrannassa-jarjestetaan-virtuaalinen-asukasilta-tule-mukaan
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2021-05-10/kruunuvuorenrannassa-jarjestetaan-virtuaalinen-asukasilta-tule-mukaan


 
 
 

 

Kysymys tai kommentti  

Herttoniemi; asukkaat tarvitsevat uimahallin, jäähallihanke pitää siirtää muualle, esim. jonkin 
golfkentän paikalle. 

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuoren kirkon parkkipaikat poistuvat luonnoksen mukaan? Mihin kirkon parkkipaikalla olleet 
auto paikoitetaan jatkossa ja mihin kirkon vieraat pysäköivät autonsa 

Vastaus:  

Kirkon korttelin pysäköintipaikkojen uusi mitoitus on luonnosteltu kirkon omistajan, Helsingin 
seurakuntayhtymän esittämien pysäköintimäärien arvioiden pohjalta. Heidän näkemyksensä on, 
ettei ole tarvetta suuremmalle pysäköintipaikkojen määrälle. Kirkon korttelin suunnittelua jatketaan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon ja siitä saadun palautteen jälkeen. Nyt on siis 
oivallinen tilaisuus antaa koko kirkon korttelin viitesuunnitelmasta palautetta 11.6. saakka 
osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. 

 

Kysymys tai kommentti  

Miksi Vartiosaaren kaavattomuus on huono asia? Vartiosaari on jopa Suomen mittakaavassa 
todella ainutlaatuinen, kansallismaisemineen, metsäkirkkoineen ja vanhoine metsineen. Se 
palvelee monia yhdistyksiä ja kaikkia kaupunkilaisia eikä tarvitse "kehittämistä". 

Vastaus: 

Kello 7:41 PM 

Ottamatta kantaa siihen, muuttuuko alue merkittävästi, kulttuurihistoriallisesti merkittävien 
huviloiden ja virkistysalueen huollon kannalta olisi joka tapauksessa hyvä, että alueen maankäyttö 
olisi tarkemmin mietitty.  

 

Kysymys tai kommentti  

Furumokuja: Vastasit näin: Valvoja "7:12 PM Vuorovaikutushan on tässä vasta alkanut. Yleisesti 
ottaen kaupungin kasvuun liittyy kyllä ristiriitoja, jotka eivät aina ole ratkaistavissa kaikkia 
tyydyttävällä tavalla. KYSYMYS: Ketä tämä muutos miellyttää? Ainakin kaikkien ympärillä olevissa 
taloyhtiöissä (6 taloyhtiötä ainakin) ei löydy henkilöä, joka tukisi tätä muutosta. Onko niin, että 
naapureiden mielipiteitä ei huomioida olleenkaan. Plus kannattaa lukea keskustelu Vuosaari fb-
ryhmässä aiheesta. Ei ole yhtään kannattavaa kommenttia. 

Vastaus:  

Kaavoituksen tehtävä on arvioida edellytykset kaavan muuttamiselle ja tehdä asiasta esitys 
kaupunkiympäristölautakunnalle. Arvioinnissa asemakaavoitusta ohjaa voimassa oleva yleiskaava. 



 
 
 

Lisäksi kaavan laatimisessa otetaan huomioon alue ja sen ympäristö, voimassa oleva lainsäädäntö 
sekä vuorovaikutuksessa saatuja näkökulmia. Kaavan valmistelu on näin tasapainottelua ja 
sovittelua näiden eri lähtökohtien kesken.  

 

Kysymys tai kommentti  

IHAN OIKEASTI TARVITSEN VASTAUKSEN siihen, minkä takia Helsinki rakennetaan näin 
päättömästi? Syntyvyys laskee, Lappi ei tyhjenny, ulkomailta ei oteta näin paljon ihmisiä. MINKÄ 
TAKIA TUHOTAAN LUONTO, METSÄT JA SUPISTETAAN OLEMASSA OLEVAT PUISTOT, 
mistä tänne saadaan näin paljon ihmisiä, joille tämä betoniviidakko kelpaa?? 

Vastaus: 

Tähän samaan kysymykseen vastasin viestiketjussa aikaisemmin.  

 

Kysymys tai kommentti  

Mikseu asukkaat äänestäneet uimahalli/jäähalli? 

 

Kysymys tai kommentti  

Miten Stadin puutarhurin tiluksille käy? 

 

Kysymys tai kommentti  

Herttoniemi: voitteko vaihtaa jäähallin uimahalliksi, uimahallilla on paljon suurempi käyttäjäkunta 
kuin jäähallilla? 

Vastaus: 

Kello 7:42 PM 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on maaliskuussa päättänyt että tontti vuokrataan jäähallille. 
Uimahallista Kaakkois-Helsinkiin ei ole tehty päätöksiä. Uimahallista Kaakkois-Helsinkiin ei ole 
tehty päätöksiä.  

 

Kysymys tai kommentti  

Furumonkuja 1 ja 3: kirjoititte "Vehreyttä ja puustoa voidaan huomioida suunnittelussa, mutta 
varsinainen virkistysaluehan tuo ei ole vaan rakentamattomia tontteja. Virkistysverkkoa mietitään 
kokonaisuutena ja pyritään varmistamaan, että jokaisella on kotioveltaan alle 300m 
virkistysalueelle tai metsään.  

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Mihin aiotte kaavoittaa kaakossa uimahallin? 

Vastaus: 

Uimahallista Kaakkois-Helsinkiin ei ole tehty päätöksiä. Jos uimahallihankkeelle nähdään joskus 
tulevaisuudessa tarve, etsitään sille sitten paikka.  

 

Kysymys tai kommentti  

Ohjelmassa piti olla "19.30 Vastauksia Vuosaaren ja Kaakkois-Helsingin kysymyksiin". 
Pidennetäänkö tilaisuutta niin, että kysymyksiin saadaan vastauksia? 

Vastaus: 

Kello 7:37 PM 

Valitettavasti esitykset ovat hiukan venyneet. Pidennetään illan kesto jotta ehditään vastaamaan 
myös ääneen. Ilta päätetään klo 20.10 

 

Kysymys tai kommentti  

Kuinka monta kertaa tulee pyörillä sillan yli että se maksaa itsensä takaisin ympäristövaikutusten 
osalta? 

 

Kysymys tai kommentti  

Herttoniemi: Ilmeisesti puutarhanikkarit joutuu siirtymään jäähallin tieltä. Onhan uudessa paikassa 
johon puutarhanikkarit joutuu siirtymään otettu huomioon, että autoille tarvii olla parkkitilaa? 
Multasäkkejä yms. kun ei käsipelillä haeta. 

Vastaus: 

Kello 7:43 PM 

Puutarhanikkareiden ei tarvitse siirtyä jäähallin tieltä, jäähalli tulee viereiselle tontille.  

 

Kysymys tai kommentti  

Furumonkuja 1 ja 3sta kirjoitettiin: "Vehreyttä ja puustoa voidaan huomioida suunnittelussa, mutta 
varsinainen virkistysaluehan tuo ei ole vaan rakentamattomia tontteja. Virkistysverkkoa mietitään 
kokonaisuutena ja pyritään varmistamaan, että jokaisella on kotioveltaan alle 300m 
virkistysalueelle tai metsään." Furumonkujan metsä on nimenomaan virkistysaluetta ja ollut todella 
tärkeä alueen asukkaille. Se on nykyisessä kaavassa määritelty arvokkaaksi puustoltaan. On 
harhaanjohtavaa leimata sitä ei virkistysalueeksi. Se on meille asukkaille todella tärkeä ja 
ehdottomasti virkistävä. 



 
 
 

Vastaus: 

Furumonkujan tontteja ei ole merkitty yleiskaavaan tai asemakaavaan yleiseksi virkistysalueeksi 
vaan tonttimaaksi, josta yli puolet on yksityisessä omistuksessa. Yhtenä kaavamuutoksen 
tavoitteena on saada säilytettyä tonteilla maisemallisesti tai kaupunkikuvallisesti merkittävää 
puustoa, tämä koskee kuitenkin tonteille kehitettävien asuinrakennusten piha-alueita eikä niitä voi 
luokitella näin yleisiksi virkistysalueiksi.   

 

Kysymys tai kommentti  

Laajasalontie: se että tavoitteena on kaupunkimainen ympäristö on toki kaupungin tiivistämisen 
kanssa linjassa mutta nykyään en kuvailisi Laajasaloa sanalla kaupunkimainen. Mutta ilmeisesti 
Laajasalontien kohdalla ei olekaan tavoite säilyttää nykyistä ilmettä vaan luoda 
kaupunkimaisempaa. Tiukkaan väliin ostoskeskuksen viereiset rakennuksen joka tapauksessa 
tulevat. 

 

Kysymys tai kommentti  

Voitteko esittää selvitystä siltojen rakentamiseen liittyvistä ympäristövaikutuksista? 

Vastaus: 

Kello 7:41 PM 

Löydät sen verkosta linkistä: https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/julk_2014-2.pdf 

 

Kysymys tai kommentti  

Raitiotie: missä varikkoalue on? 

Vastaus: 

Reposalmentien päässä.  

 

Kysymys tai kommentti  

Mylkypuroon on tulossa jäähalli eli kaakkoon ei tarvita ja lisää liikennettä enemmän kuin uimahalli. 

 

Kysymys tai kommentti  

Siis pitää perustaa "Uimahallisäätiö" ja saada sen taakse rahaa ja politiikkoja... 

 

https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/julk_2014-2.pdf


 
 
 

Kysymys tai kommentti  

jos "Yliskylän lenkkiä" ei tule, maisemoidaanko jo räjäytetty kallio lenkille kääntymisen kohdalta? 

Vastaus: 

Laajasalontien käynnissä olevassa urakassa toteutetaan Laajasalontie 
kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymän katusuunnitelman mukaisessa laajuudessa. Ks. 
katusuunnitelma täältä linkistä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2020-000908/ . Uuden 
bulevardin pohjoispää liitetään Yliskyläntien pohjoispuolella loivilla kaarteilla nykyiseen 
Laajasalontiehen. Lisäksi urakassa toteutetaan Yliskyläntien ja Herttoniemensalmensillan välille 
yksisuuntaisen pyöräkaistat nykyisen Laajasalontien pientareille. Kaupunki pyrkii kehittämään 
Yliskylää hyväksyttyjen asemakaavojen mukaisesti - asemakaavojen saadessa lainvoiman. Eli 
vaikka Kruunusillat – hanke ei ”Yliskylän lenkkiä” toteuttaisikaan, on kaupungin tavoitteena 
toteuttaa asemakaavassa esitetyt toiminnot erillishankkeina aikanaan. 

 

Viesti moderaattorilta 

HSL tiedottaa kesäaikatauluista ja -reiteistä tässä linkissä: 
https://www.hsl.fi/hsl/uutiset/uutinen/2021/05/kesaaikataulut-voimaan-7.6.reittimuutoksia-busseilla-
ja-tyomaita-kiskoilla 

 

Roihuvuoren kirkon korttelin nähtävillä ja kommentoitavissa oleva aineisto linkistä: 
https://kartta.hel.fi/?sukkaId=HEL%202018-010154 

 

Kruunusiltojen verkkosivut: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/kruunusillat-fi 

 

Kysymys tai kommentti  

Raitiotie: Miksei päätepysäkkiä vedetä suoraan Herttoniemen metroasemalle? 

Vastaus: 

Kello 7:49 PM 

Herttoniemen metroaseman välittömässä läheisyydessä ei ole tilaa raitiovaunun päätepysäkille. 
Raitioliikenne olisi bussiliikenteen (, jota ei voi poistaa tai merkittävästi karsia) kanssa päälekkäistä 
liikennepalvelua bussiliikenteen kanssa, eikä raitioliikenteen matkustajamäärät olisi riittävän 
korkeita kannattavan liikenteen näkökulmasta. 

 

Kysymys tai kommentti  

Hienoa, että saadaan sillat ja ratikka 

 

https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2020-000908/
https://www.hsl.fi/hsl/uutiset/uutinen/2021/05/kesaaikataulut-voimaan-7.6.reittimuutoksia-busseilla-ja-tyomaita-kiskoilla
https://www.hsl.fi/hsl/uutiset/uutinen/2021/05/kesaaikataulut-voimaan-7.6.reittimuutoksia-busseilla-ja-tyomaita-kiskoilla
https://kartta.hel.fi/?sukkaId=HEL%202018-010154
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/kruunusillat-fi


 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Eikö raitiotietä pitäisi viedä Herttoniemen metroasemalle saakka? 

Herttoniemen metroaseman välittömässä läheisyydessä ei ole tilaa raitiovaunun päätepysäkille. 
Raitioliikenne olisi bussiliikenteen (, jota ei voi poistaa tai merkittävästi karsia) kanssa päälekkäistä 
liikennepalvelua bussiliikenteen kanssa, eikä raitioliikenteen matkustajamäärät olisi riittävän 
korkeita kannattavan liikenteen näkökulmasta. 

 

Kysymys tai kommentti  

Miksi Etelä Roihuvuoreen ei rakenneta lisää siellä on tilaa 

 

Kysymys tai kommentti  

Kruunuratikoiden varikkoalue on kaavoitettu ulkoilu/puistoalueelle vanhan urheilukentän viereen, 
ihan uimarannan lähelle. Todella huono sijainti millekään varikolle. Onko tämä nyt päätetty ja 
asiaan ei voi mitenkään enää vaikuttaa? 

Vastaus: 

Laajasalon ratikkakorttelin asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa, mutta on 
tällä hetkellä muutoksenhakuprosessin kohteena hallinto-oikeudessa. Nykyisille urheilupuiston 
toiminnoille osoitetaan uudet sijoitukset lähialueella. 

 

Kysymys tai kommentti  

Upeita hankkeita! Kaupunkikuva tulee tulevaisuudessa näyttämään huomattavasti nykyistä 
paremmalta! Olen kuitenkin samaa mieltä monen muun kanssa siitä, että Herttoniemen jäähallin 
tilalle olisi hyvä saada uimahalli. Miten alueen urheilumahdollisuuksia kehitetään tulevaisuudessa? 

Vastaus: 

Vapaa-ajan tilojen määrästä ja tarpeesta keskustellaan yhdessä kaupungin eri toimialojen kanssa. 
Uimahallin osalta ei ole mitään päätöksiä tehty, jos joskus tulevaisuudessa tarve esim. uimahallille 
nähdään, etsitään sille sitten paikka. 

 

Kysymys tai kommentti  

Kuinka paljon yhteensä esitettyihin rakennuksiin mahtuu asukkaita? 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Vuosaari: Minkä takia Roihuvuoressa pyritään kunnioittamaan rakennustapaohjeita, mutta Keski-
Vuosaaren rakentamissuunnitelmissa ei kunnioiteta Keski-Vuosaaren rakennustapaohjeita? 

Vastaus: 

Kello 7:55 PM 

Keski-Vuosaaren kaavahankkeissa pyritään kunnioittamaan alueen kulttuurihistoriallista ja 
maisemallista arvoa. Kallvikintien ympäristön kehittämistä koskien on laadittu Kallvikintien 
suunnitteluperiaatteet, jotka ohjaavat yksittäisiä kaavamuutoshankkeita.  

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuori Rakennetaanko Roihuvuoren osatariin asuntoja 

Vastaus: 

Roihuvuoren keskustan, johon ostarikin kuuluu, kokonaissuunnitelmaa edistetään parhaillaan eikä 
vielä toistaiseksi ole asiasta tiedotettavaa. 

 

Kysymys tai kommentti  

Äänestämällä kuntavaaleissa voi vaikuttaa näihinkin suunnitelmiin. Vaikka "kehittämisestä" 
puhutaan itsestäänselvyytenä, sen ei tarvitse olla sitä. Kaikki eivät kannata jatkuvaa uudis-
betonirakentamista luonnon tilalle. 

 

Kysymys tai kommentti  

Furumonkuja 1 ja 3: Helsingin kaupungilla ei ole pienintäkään tarkoitusta kuunnella asukkaita tässä 
tai edes sitä, millaisia asuntoja Aurinkolahteen oikeasti kaivataan. Joten sinällään tämäkin tilaisuus 
on kaiken kaikkiaan ainoastaan näennäinen tapa osallistuttaa asukkaita. 

Vastaus: 

Suuresta kysynnästä johtuen Furumonkatu 1 ja 3 asemakaavamuutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmavaiheen mielipiteiden vastaanottoaikaa voidaan jatkaa sekä järjestää 
kaavakävely kaavamuutokseen liittyen. Tiedotamme tästä karttapalvelussa. Asemakaavoituksen 
tehtävänä on arvioida edellytykset kaavamuutoksille ja tehdä asiasta päätös 
kaupunkiympäristölautakunnalle. Arvioinnissa asemakaavoitusta ohjaa voimassa oleva yleiskaava. 
Tämän lisäksi otetaan huomioon alue ja sen ympäristö, voimassa oleva lainsäädäntö sekä 
vuorovaikutuksessa saatuja näkökulmia. 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

kaikki ei ole vain "investointia" vaan ihmisillä on elämä ja muistoja näissä taloissa ja näillä luonto-
alueilla... tulisitteko vaan käymään itä-Helsingissä ja katsomaan tuhoamanne alueet omin silmin. 

Kello 8:10 PM 

 

Kysymys tai kommentti  

Hei, jokainen puu ja puistikko on meille tärkeä, otattehan tämän huomioon? Kiitos kaikille 
mielenkiintoisesta tilaisuudesta! 

 

Kysymys tai kommentti  

Jos Herttoniemeen pitää johonkin tehdä täydennysrakentamista niin minusta juuri kirjaston ja 
sairaalan alue on erinomainen vaihtoehto. Nykyisen 50-luvulla rakennetun rakennuskannan väliin 
uutta ei oikein mihinkään mahdu. Toki kirjaston tontti tulee nyt erittäin täyteen, rakentaminen voisi 
olla maltillisempaa. 

 

Kysymys tai kommentti  

Voisiko chattiin esitettyihin kysymyksin, joihin ei tullut vastausta, vastata verkkosivuilla 
myöhemmin? Kaipaan edelleen tietoa Vuosaaren rakentamissuunnitelmien yhteenlasketusta 
asukasmäärästä Nyt jäi mielikuva, ettei se suunnittelijoita kiinnosta. 

Vastaus:  

Tähän on vastattu aikaisemmissa kommenteissa 

 

Kysymys tai kommentti  

Uimahalli: On vahinko, että uimahallille aiottu tontti Herttoniemessä livahti jääkiekolle! Kun väestö 
ikääntyy, uimahalli on vanhemman väen oikeastaan paras urheilupaikka. Kävijöitä riittäisi varmasti, 
kun Vuosaareen on pitkä matka ja Itäkeskuksen halli on aina täynnä! Käyttäjiä ovat myös lapset ja 
nuoret! 

 

Kysymys tai kommentti  

Laajasalo, Yliskyläntie 2: Miksi ei tullut tarkempaa esittelyä kaavamuutoksesta? Miksi 
lisärakentamista edes suunnitellaan pienelle tontille? Tämä ei ainakaan lisää asumisviihtyvyyttä . 
🙁🙁 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Herttoniemi: uimahalli. Miten voitte pokkana sanoa, ettei uimahallihanketta ole, kun se on ollut 
olemassa ainakin vuodesta 1972! Voisiko kaupunki vastata, missä idän asukkaat voisivat hyvin 
kuntoilla uimalla, kun nykyiset hallit pullistelevat? Roihupellon teollisuusalueella olisi taatusti 
uimahallille tilaa, kyse on vain tahdosta 

Vastaus: 

Välitämme viestiä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 

 

Kysymys tai kommentti  

Tuoriniemen uimarannalle pyörät talutukseen! 

 

Kysymys tai kommentti  

Kiitos, oli kiinnostava tilaisuus! 

Kiitos mielenkiintoisesta illasta. Hyvin järjestetty. 

Kiitos mielenkiintoisesta illasta. 

Kiitos tilaisuudesta! 

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuori-kartta oli aivan lukukelvoton! Siitä ei ainakaan tässä muodossa saanut mitään selvää! 
Ne A:.t ja E:t olisivat kaivanneet edes muutaman kadunnimen orientaatioon! 

Vastaus:  

Kiitos palautteesta. Kadunnimet olisi tosiaankin hyvä lisätä karttaan, jotta kokonaisuus olisi 
helpommin hahmotettavissa.  

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuoreen saatava suojelukaava 

 

Kysymys tai kommentti  

kiitos 

kiitos! 

 



 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Myllypurolaisena toivon lämpimästi että Matokallion ryteikköön rakennetaan.Alue on ankeaa 
hukkamaata 

Kello 8:13 PM 

 

Kysymys tai kommentti  

Mitä ovat STAO Myllypuro ja STAO Roihupelto? 

 

Kysymys tai kommentti  

Mites tuo Herttoniemen metroasema remontti, milloin alkaa ? 

 

Kysymys tai kommentti  

Miten voin asukkaana osallistua Matokallion tulevaisuuden suunnitteluun? 
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