
 
 

 
 

Uutta Kaakkois-Helsinkiä -verkkotilaisuus 22.9.2021 
Illan chatissä esitetyt kommentit ja kysymykset sekä vastauksia 

Aika: 22.9.2021 klo 17.30–20.00  

Paikka: verkkotilaisuus Teams live event 

Järjestäjä: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala  

 

Tilaisuuden kulku 

Uutta 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 noin 190 
kaupunkilaista. Chattiin tuli tilaisuuden aikana yli 170 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 kelloaikatiedot, joista näkyy missä vaiheessa iltaa 
kyseinen kysymys tai vastaus kirjoitettiin. Kelloajat auttavat siinä, jos haluat seurata illan tallennetta 
samalla kun seuraat tätä chat -koontia. Kellonaika on aina sanan ”Kello” perässä. 

 
Roihuvuoren, Herttoniemen, Kulosaaren ja Kivinokan alueet 

Viesti moderaattorilta 

Tervetuloa Uutta Kaakkois-Helsinkiä -tilaisuuteen. Tilaisuus alkaa klo 17.30. 

Täällä voit esittää kysymyksiä illan aiheisiin liittyen. Julkaisemme asialliset ja hyviä tapoja 
noudattavat kommentit ja kysymykset, jotka liittyvät käsiteltävään aiheeseen. Vastaamme 
mahdollisimman moniin kysymyksiin. Tilaisuuden jälkeen kysymykset ja vastaukset julkaistaan 
verkossa. 

 

Kysymys tai kommentti 

Kello 5:36 PM 

Prinsessantien kaavoitus kiinnostaa. Talot kuulemma puretaan, onko aikataulusta tietoa? 

Vastaus 



   
 
 
 

 
 
Mitään päätöksiä rakennusten peruskorjauksesta tai purkamisesta tai muusta 
täydennysrakentamisesta ei ole vielä tehty. Suunnitelmissa tutkitaan edelleen kaikkia eri 
vaihtoehtoisia ratkaisumalleja.. 

 

Kysymys tai kommentti  

Merellinen Helsinki: Kuinka otetaan huomioon veneilijöiden tarpeet, satamat, laiturit ja 
talvisäilytyspaikat? 

Vastaus  

Hei! Monella tavalla, mm. ottamalla veneilijöiden tarpeet huomioon kaavoituksessa ja muussa 
maankäytön suunnittelussa, rakentamalla ja kunnostamalla laitureita ja kehittämällä veneilijöille 
tarkoitettuja palveluita. Kaupungin merellisestä strategiasta voi lukea lisää täältä, julkaisun 
loppupuolelta löytyy myös esimerkkejä toimenpiteistä, linkki: 
https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/merellinen-strategia-2030.pdf 

 

Veneilyyn liittyvää tietoa löytyy myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sivuilta, linkki: 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ulkoilu/veneily 

 

Kysymys tai kommentti  

Herttoniemi, Kirvesmiehenkatu 2 ja Puusepänkadun väliin jäävät tontit: mitä rakennetaan, milloin ja 
mitä olemassa olevista rakennuksista säilytetään. 

Vastaus  

Kyseisiä kiinteistöjä koskeva asemakaava on ollut pitkään valmistelussa ja on sitä edelleen. 
Tavoitteena on rakentaa asuntoja. Asuinrakennusten yhteyteen sijoitetaan myös liiketiloja. Pääosa 
ns "juuresvaraston" rakennuksesta on tarkoitus säilyttää. 

 

Kysymys tai kommentti 

Ollaanko pyöräteiden suunnittelussa otettu huomioon sähkökäyttöisten kulkupelien nopea 
yleistyminen? Kun tienkäyttäjien keskinopeus on noussut sinne 25km/h tienoille, monet 
kantakaupungin ahtaammat risteykset ovat käyneet riskialttiiksi. 

Vastaus  

Nykyohjeistuksen mukaisesti rakennetut pyöräkaistat- ja tiet toimivat myös 25 km/h nopeudella. 
Kantakaupungin risteyksissä ajonopeudet ovat usein tätä pienempiä.  

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuori : ostarin rakentaminen milloin ja mitä ostarille rakennetaan 

https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/merellinen-strategia-2030.pdf
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ulkoilu/veneily


   
 
 
 

 
 
Vastaus  

Ostarin täydennysrakentamisesta on alustavasti keskusteltu, mutta tällä hetkellä näyttäisi siltä, että 
ainakaan ihan lähiaikoina ostarin alueelle ei tulla rakentamaan.  

 

Viesti moderaattorilta 

Mene osoitteeseen: Menti.com Kirjoita koodikenttään koodi: 80860736 ja paina ”submit” 

 

Kysymys tai kommentti  

Onko Roihuvuoren metsäselänteen ja Hiidenkirnujen rinteen kaavoituksen luonnostelu jo 
aikataulutettu? Edeltääkö suunnitteluperiaatteiden laatiminen kaavoitusta? 

Vastaus  

Roihuvuoren metsäselänteen ja Hiidenkirnujen rinteen suunnittelu eivät ole asemakaavoituksen 
aikatauluissa edistettävien hankkeiden listalla. 

Ei edellytä. 

 

Kysymys tai kommentti  

Yleinen kysymys: Kuinka voitaisiin säästää mahdollisimman paljon puita, kiviä ja kalliota, vaikka 
rakennetaan? Nyt on käytäntönä, että jyrätään kaikki pois alueelta ja sen ympäriltä ja sitten lopuksi 
istutetaan pieni puuntaimi. Esim. Myllykylää rakennettaessa asukkaat pystyivät säästämään jonkun 
puun ja siirtolohkareen omalla kansalaistottelemattomuudellaan ja sinnikkyydellään, jolloin ne 
säästettiin ja tuovat nykyisin pelkkää lisäarvoa kaikille. Eli monesti vain lähtökohtaisesti kaadetaan 
ja räjäytetään jotain peruuttamattomasti vaikkei olisi pakko. Mitä tälle voisi tehdä? 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Mikä on suunnittelun tilanne ja kaupungin rooli Herttoniemen kirkon suhteen, kun kirkko on ollut 
käyttökiellossa noin 2½ vuotta? 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

H-niemi:Voisiko jäähallin rakentaa mertron viereen, toimisi äänivallina. Mihin kohtaan uimahalli 
tulee? Linnanrakentajan tiellä nyt jo liikaa melua/liikennettä 

Vastaus 



   
 
 
 

 
 
Uimahallille haetaan sijainti siinä vaiheessa, kun sen rakentaminen näyttää ajankohtaiselta. 
Kaupungin rakennushankkeet ovat talousarvioissa yleensä niin hyvin ennakoitu, että tarvittaessa 
ehditään tehdä myös kaavamuutos. 

Kysymys tai kommentti  

Länsi-Herttoniemi, kysymys: Mikä on tilanne aiemmin suunnitellun metron meluesteen osalta? 

Vastaus  

Metron melueste odottaa HKL:n hankepäätöstä. Aikataulusta meillä ei valitettavasti ole tällä 
hetkellä tarkempaa tietoa. 

 

Kysymys tai kommentti  

Saadaanhan metroaseman bussien sisälaitureille asioimaan sähköbussit, niin ei tarvitse altistua 
pakokaasuille? 

Vastaus  

HKL selvittää vielä, tulisiko sähköbussien latausmahdollisuus bussiterminaaliin vai olisiko bussit 
tarkoituksenmukaisempaa ladata varikoilla. Metrokorttelin suunnitelmaan on mahdollista lisätä 
sähköbussien latausmahdollisuus, mikäli HKL niin päättää. 

 

Kysymys tai kommentti 

Roihuvuoren kirkon ympäristön suunnittelu kiinnostaa. Ja metsäselänne, sitä ei kaiketi ole 
kaavoitettu? Edellisessä tilaisuudessa siitä ei saatu mitään tietoa. Sehän olisi todella tärkeää 
saada säilytettyä kaupungiluontona, jotta eliölajeille on viherkäytävä ja ihmisille hengitystilaa ja 
harrastustilaa. 

Vastaus  

Roihuvuoren metsäselänteen ja Hiidenkirnujen rinteen suunnittelu eivät ole asemakaavoituksen 
aikatauluissa edistettävien hankkeiden listalla. 

Roihuvuoren kirkon korttelin kaavoituksen uudet luonnokset ovat tulossa nähtäville ensi vuoden 
puolella. Asiasta saa tietoa esim. tilaamalla itselleen suunnitelmavahdin. 

 

Kysymys tai kommentti  

Kello 5:52 PM 

H-niemi: asukkailta ei kysytty jäähallista. Toivottavasti muistutukset vai oliko päätös jo ennen 
muistutuksia 

Vastaus  



   
 
 
 

 
 
Herttoniemen jäähallin poikkeamispäätöksestä järjestettiin ns. laaja kuuleminen, eli 
poikkeamishakemuksesta ja sen nähtävilläolosta julkaistiin lehti-ilmoitus.  

 

Kysymys tai kommentti  

Saadaanhan jäähallin katolle aurinkopaneelit, näytti niin potentiaalisilta niille? 

Vastaus 

Viemme viestiä eteenpäin rakennuslupavaiheeseen. 

 

Kysymys tai kommentti  

Herttoniemen jäähalli: MIKSI asukkaiden pitkäaikaista toivetta uimahallista ei ole kuunneltu? 

Vastaus 

Kaupungilla ei ole näköpiirissä rahoitusta uudelle uimahallille Kaakkois-Helsingin alueella 

 

Kysymys tai kommentti  

Kiinnostaisi tietää selvitysten tekijöiden nimet. 

Vastaus 

Kysymys koskee ilmeisesti Länsi-Herttoniemen selvitysten tekijöitä. Kysymyksen voi laittaa 
suoraan esim. anu.kuutti(a)hel.fi 

 

Kysymys tai kommentti  

Saataisiko ostarille esim. Lidl? Nyt tosi kallis pikku Alepa vain. Tämä olisi hyvää palvelua alueen 
asukkaille 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Herttoniemi: Missään ei puhuta Herttoniemen pienteollisuusalueesta ja sen tärkeydestä kaupungin 
elinkeinorakenteelle, palveluille ja työpaikoille. Nyt sitä nakerretaan koko ajan asuntojen tieltä. 
Miksi? 

Vastaus  

Alueelle on laadittu kehittämisperiaatteeet, jotka osoittavat säilyvät yritystoiminnot. Melkein kaikki 
asunnot on jo kaavoitettu, joten kovin paljon ei enää nakerreta.  



   
 
 
 

 
 
 

Kysymys tai kommentti  

Herttoniemi: Miksei asukkailta kysytty eikä tiedotettu uimahalliasiasta. Jäähalli nyt tulossa 
arvokkaan kartanon puiston viereen ja hirveä liikenne. Jäähalliin tullaan autolla. Asukkaiden 
hyvinvoinnin takia liikennettä pitäisi vähentää, eikä lisätä 

Vastaus  

Herttoniemen jäähallin poikkeamispäätöksestä järjestettiin ns. laaja kuuleminen, eli 
poikkeamishakemuksesta ja sen nähtävilläolosta julkaistiin lehti-ilmoitus.  

 

Kysymys tai kommentti  

Katujen pintamateriaalivalinnoissa toivottavaa, että huomioidaan esteettömyys (kynnyksettömyys) 
myös rullaluistelijoille ja rollaattoreilla ja pyörätuoleilla liikkuville. 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Herttoniemi: Miten päätökseen Herttoniemen kirkon korjaamisesta tai purkamisesta vaikuttaa 
Museoviraston näkemys? Voiko se olla ratkaisija? Mitä tontille saa ja ei saa rakentaa, jos kirkko 
puretaan? 

Vastaus 

Herttoniemen kirkolle tullaan todennäköisesti laatimaan jossain vaiheessa asemakaavan muutos. 
Kaavamuutoksen yhteydessä arvioidaan kaikkia saatuja näkemyksiä. Etukäteen ei voi päätellä 
yhden tahon mielipiteen vaikutusta. 

 

Kysymys tai kommentti  

Kulosaari: Ostarilta puuttuu kahvila, brunssimahdollisuuksineen :) 

Vastaus 

Yllä oleva vihjeeksi yrittäjille! 

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuori: Milloin toteutetaan katkeamaton pyörätie Roihuvuorentiellä: osuus kirkolta 
ammattikoululle? 

Vastaus  



   
 
 
 

 
 
Tämä olisi kyllä tarpeellinen. Roihuvuoren keskustan kaavoituksen yhteydessä varataan myös 
pyöräliikennejärjestelyille tarvittavat tilat. Tarkempia aikatauluja toteutuksesta ei vielä valitettavasti 
ole.  

 

Kysymys tai kommentti  

Hyvä, että kulttuurihistorialliset selvitykset ilmeisesti huomioidaan vihdoin, ykkösluokan ostari. On 
ollut paljon osuvaakin kritiikkiä, että kaupunki purkaa liikaa. 

 

Kysymys tai kommentti  

Kello 6:01 PM 

Kaakkois-Helsinki tarvitsee vihdoinkin nimenomaan uimahallin. Onko Suomessa yhtään näin 
suurta asukasmäärää ilman omaa uimahallia? Uimahallia voivat käyttää kaikki ikäryhmät! 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Kulosaari: silta kulosaaresta kruunuvuorenrantaan. Yksi silta ei riitä asukasmäärään 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Kivinokka: Tärkeää luontoaluetta, jossa elää paljon yöeläimiä - pöllöjä, lepakoita, hyönteisiä, siilejä 
ym. Eihän Kivinokkaan vain ole tulossa lisää valaistusta? Nykyinen tai jopa vähempi riittää hyvin, 
jolloin pimeää suoraan tai välillisesti tarvitsevien eliöiden elämä ei vaarannu. 

Vastaus  

Kiitos kommentistasi. Alueen luontoarvoista on suojelumerkintöjä ja -määräyksiä asemakaavassa. 
Luontoarvot mukaan lukien lepakot otetaan huomioon valaistuksen, katujen ja reittien 
jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa.  

 

Viesti moderaattorilta 

Pysäköintipolitiikan aineisto ja Kerrokantasi -kommentointi, auki 2 kk, avaa tästä linkistä: 
https://kerrokantasi.hel.fi/pysakointipolitiikka2021 

 

https://kerrokantasi.hel.fi/pysakointipolitiikka2021


   
 
 
 

 
 
Kysymys tai kommentti  

Selvitysten tulisi kyllä olla riippumattomia. Ei kaupunkiin olisi jäänyt mitään arvokasta suojeltua, jos 
purkuperusteeksi riittäisi se, että korjaaminen maksaa tai halutaan lisäneliöitä. Tottakai 
rakennusten kunnostaminen maksaa. 

Vastaus 

Kysymykseen vastattiin tilaisuudessa. Kyllä selvitysten tulee olla riippumattomia. 

 

Kysymys tai kommentti  

Onko suunnitelmissa järkevöittää Rannan kadunvarsipysäköintiä? Vieraiden pysäköinti tällä 
hetkellä naapurilähiöissä, kun paikkoja ei ole tai ne on 2h kiekoilla. 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Onko Roihuvuoren kirsikkapuistosta tulossa suora kävelyreitti metroasemalle? Nyt molemmista 
päistä näyttää hyvälle mutta väliin on jäämässä muutaman korttelin katkos. 

Vastaus  

Yhteys täydentyy alueen katurakentamisen myötä. Lisäksi Sorvaajanpuiston kautta on aikeissa 
kaavoittaa yhteys. Tämän aikataulu avoin 

 

Viesti moderaattorilta 

tilaa suunnitelmavahti linkistä: hel.fi/suunnitelmavahti 

 

Kysymys tai kommentti  

Kaakkois-Helsinki: Miksei virkamiehet vie uimahalliasiaa eteenpäin? Asunnot on toki helpompi 
kaavoittaa mutta pitäisi muistaa myös asukkaiden hyvinvointi. Jos joku vastaava ottais nyt kopin 
tästä uimahallin kaavoitusasiasta. Toivon visionäärisyyttä ja muutakin kuin asuntoja. Huomatkaa 
myös asunnoissa tutkimukset, ihmisten pitää nähdä kauas, lisää hyvinvointia. Ei siis asuntoja siis 
vieri viereen. kuten Kruunuvuorenrannassa. Tämänkin asian jpku rohkea voisi viedä eteenpäin 
tiivistämisestä huolimatta. 

Vastaus  

Uimahallille löytyisi tonttimaata, mutta sen rakentamiseen ja toimintaan ei ole varattu rahoitusta.  

 

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


   
 
 
 

 
 
Kysymys tai kommentti  

Roihuvuori: ei saatu vastusta miksei ala roihuvoreen tehdä täydennysrakentamista 

Vastaus  

Roihuvuoreen tulevaa täydennysrakentamista ohjaamaan laadittiin suunnitteluperiaatteet 2020. 
Niitä tutkimalla voi saada tarkemman käsityksen aluen kehittämistavoitteista. 

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuori: ei saatu vastausta miten alueen liikenne kehittyy ja miten alueen paikoitus ongelmat 
ratkaistaan 

Vastaus  

Alueen liikenneratkaisuja suunnitellaan asemakaavoituksen yhteydessä samassa tahdissa. 
Jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteita parannetaan. Asiointi- ja vieraspysäköintiä pyritään 
järjestämään katujen varsille niin paljon kuin mahdollista. Uusissa kaavoissa on mahdollista 
määrätä riittävien autopaikkojen toteuttaminen tonteille. Nykyisten asukkaiden pysäköinnin 
selkeyttäminen edellyttää sen sijaan kaupungin ja asukkaiden sekä alueen pysäköintitoimijoiden 
saumatonta yhteistyötä. 

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuori: Milloin ala-roihuvuoren urheilukentän on tarkoitus valmistua? Jatketaanko ensi 
kesänä? 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Länsi-Herttoniemi: Itäbaanan linjaus Kipparilahden silmukasta eteen päin ennen siirtymistä 
Itäväylän itäpuolelle olisi suotavaa linjata itäpuolelle jo Kipparilahden silmukan kohdalla. 
Herttoniemen teollisuusalueella on jo valmis kevyenliikenteen väylä. Näin säästettäisiin 
metsäkaistale Hirvitien pientaloalueen ja väylän välissä. Onko mahdollista? 

Vastaus  

Itäbaanan linjausvaihtoehtoja on selvitetty myös Itäväylän itäpuolelle, mutta selkein ja häiriöttömin 
reitti valikoitui juuri Oravapuiston kautta. Baanan linjauksen kulku metroaseman läheltä on myös 
yksi tavoitteista. Herttoniemenrannan kautta Hitsaajankatua kulkee jatkossakin pyöräliikenteen 
pääreitti, jota on myös tarkoitus parantaa. 

 



   
 
 
 

 
 
Kysymys tai kommentti  

Roihuvuoren metsäselänne eli ns. hiidenkirnu-metsä, sitä ei kaiketi ole kaavoitettu? Edellisessä 
tilaisuudessa siitä ei saatu mitään tietoa. Sehän olisi todella tärkeää saada säilytettyä 
kaupungiluontona, jotta eliölajeille on viherkäytävä ja ihmisille hengitystilaa ja harrastustilaa. Marjo 
Vänskälle iso kiitos Roihuvuoren puolestapuhumisesta ja sen ymmärtämisestä, että 1950-luvun 
metsälähiöllä on tietty ilme, joka tulee säilyttää! 

Vastaus  

Roihuvuoren metsäselänteen ja Hiidenkirnujen rinteen suunnittelu eivät ole asemakaavoituksen 
aikatauluissa edistettävien hankkeiden listalla. 

Vastaus  

Kiitos! 

 

Kysymys tai kommentti  

Kuka oli kulttuurin ja vapaa-ajan alasta vastaava apulaispormestari viime valtuustokaudella? 

Vastaus  

Nasima Razmyar  

 

Kysymys tai kommentti  

Saisimmeko Länsi-Herttoniemen selvitysten tekijöiden yhteystiedot? 

Vastaus  

Haluaisin ensin varmistaa selvitysten tekijöiltä, että heillä ei ole mitään yhteystietojen välittämistä 
vastaan. Eli jos laitat sähköpostia minulle tai Länsi-Herttoniemen kaavaa valmistelevalle Laura 
Hietakorvelle, niin välitetään yhteystiedot, jos se on ok. Meidän sähköpostit ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@hel.fi  

 

Kysymys tai kommentti  

Kivinokka: Miten varmistetaan, että pyöräilijät pysyvät vain heille merkityillä reiteillä? Eivät pysy, 
jollei laiteta selkeitä kieltomerkkejä jalankulkuväylille. 

Vastaus  

Mitään "voimakeinoa ei ole olemassa" liikenteenohjauksen noudattamiseen. Virheellisen toiminnan 
valvonnasta vastaa poliisi pyöräliikenteen osalta. Asiaan kuuluvat liikennemerkita suunnitellaan ja 
asennetaan jäsentelyn toteuttamiseksi. Myös polkujen standardilla pyritään viestittämään miten 
tulisi toimia. 

 



   
 
 
 

 
 
Kysymys tai kommentti  

Herttoniemi: Ollaanko Itäistä-Bulevardia kiirehtimässä, kun länsibulevardi ym. kaatuivat/jäivät 
odottamaan seuraavaa yleiskaavaa. Tapahtuuko ennen 30-lukua mitään? 

Vastaus  

Länsi-Helsingin ja Mäkelänkadun bulevardikaupunkien jatkosuunnittelu on parhaillaan käynnissä. 
Itäisen bulevardin suunnittelua valmistellaan Itäkeskuksesta itään. Totetusajankohta on vielä auki. 

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuori: Kaikki roihuvuorelaiset eivät kulje polkupyörillä, vaikka tuntuu, että Kaupunkiympäristö 
antaa näin ymmärtää. Autopaikkoja, tilaa asukaspysäköinnille tarvitaan jatkossakin. On mm. 
liikuntarajoitteisia asukkaita. 

Vastaus 

Vastaus: Liikennesuunnittelussa otetaan niin paljon kuin mahdollista huomioon kaikkien liikkujien 
tarpeet ja myös esteettömyys. Roihuvuoren alueella tilan riittävyys on tietysti haasteena. 

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuori: harrastustilaa ja hengitystilaa tarvitaa koko roihuvuoressa ei vaan ala roihuvuoressa 

Vastaus  

Roihuvuoreen tulevaa täydennysrakentamista ohjaamaan laadittiin suunnitteluperiaatteet 2020. 
Niitä tutkimalla voi saada tarkemman käsityksen alueen kehittämistavoitteista ja perusteista, joiden 
pohjalta nuo suunnitteluperiaatteet on laadittu. 

 

Kysymys tai kommentti  

Emme kysy poikkeamispäätöksen tiedottamisesta vaan siitä MIKSI asukkaiden pitkään toivoman 
uimahallin sijaan on päätetty rakentaa jotain muuta. Onko siis uimahalli niin paljon kalliimpi hanke 
kuin jäähalli? 

Vastaus  

Poikkeamispäätöksen taustatiedoissa uimahalli / jäähalli asiaa on avattu näin: Uimahallin 
muuttuminen jäähalliksi: Voimassa olevassa asemakaavassa alueen käyttötarkoitus on 
urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Näin ollen poikkeamishakemuksen mukainen 
hanke on käyttötarkoitukseltaan kaavan mukainen. Tontti on päätetty vuokrata kaupungin sisäisten 
vuokrausten periaatteella kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kaupungin omistaman 
Jääkenttäsäätiön jäähallitoimintaa varten (yritystontit –tiimin tiimipäällikön päätös 21.2.2021).  

Pitkään tyhjillään olleen tontin osoittaminen jääurheilukäyttöön perustuu eritoten kahteen seikkaan: 
1) Hernesaaressa ja Töölössä olevat harjoitusjäähallit poistuvat käytöstä, kun nämä alueet 
muuttuvat toiseen käyttöön. Poistuvien hallien ja kenttien tilalle on akuutti tarve toteuttaa korvaavia 



   
 
 
 

 
 
tiloja jäävuorojen kysynnän ollessa jatkuvasti suurta. Kaupungin laajuisen kartoituksen tuloksena 
Herttoniemessä oleva, urheilurakennuksia varten valmiiksi kaavoitettu tontti on todettu sopivaksi 
hankkeelle. 2) Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan puolelta on todettu, että tälle Herttoniemen 
tontille ei ole näköpiirissä uimahallihanketta, ja sen johdosta tonttia voidaan suunnitella muita 
liikunnan tarpeita varten. 

 

Kysymys tai kommentti  

Vielä sellainen seikka Roihuvuoren liikennesuunnittelusta, että olisi todella tärkeää saada pyörätien 
jatke Roihuvuorentien loppupätkälle! 

Vastaus  

Kyllä, tämä on myös kaupungin tavoitteena. Suunnittelua tehdään sekä Roihuvuoren 
asemakaavojen yhteydessä että pohjoisessa osana Itäbaanan yleissuunnittelua. 

 

Kysymys tai kommentti  

Herttoniemen alueen kaavoituksessa ja suunnittelussa ei siis tällä hetkellä ole enää minkäänlaista 
ajatusta eikä varausta uimahallille. Se on siis kokonaan kuopattu? 

Vastaus 

Vastattu ylempänä 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuori: Yhtenäinen pyörätie kirkolta Itäväylän risteykseen olisi kyllä hyvä. Nyt on 
hengenvaarallisia tilanteita aamuhämärässä bussien ym. edessä, ja liukkaan ja pimeän kelin 
lisääntyessä voi olla vielä vaarallisempaa - vastaukseksi ei oikein riittäisi, että pyöräily päättyisi 
talvisaikaan. Ei pääty :) 

Vastaus  

Kyllä, tämä on myös kaupungin intressi. Suunnittelua tehdään sekä Roihuvuoren asemakaavojen 
yhteydessä että pohjoisessa osana Itäbaanan yleissuunnittelua. 

 

Kysymys tai kommentti 

Hniemi: miksei krunikan siltaratikkaa saman tien herttoniemen teollisuusalueelle saakka. Kaksi 
metroa ja raidejokeri. Parantaisi huomattavasti liikkumista. 

Vastaus  

valitettavasti selvitykset eivät tue käsitystä toimia ehdotetulla tavalla aivan lähivuosina. Pidemmällä 
tulevaisuudessa mahdollisesti kyllä 

 



   
 
 
 

 
 
Kysymys tai kommentti  

Kivinokka: onko tulossa kaupunkipyöräasemaa? Tälle on suuri tilaus. 

Vastaus  

mahdollisesti 

kaava kyllä mahdollistaa kaupunkipyöräaseman Kivinokkaan 

 

Kysymys tai kommentti  

Herttoniemi ja Roihuvuori: Miksei näitä valmiita ja viihtyisiä alueita jätetä rauhaan 
täydennysrakentamiselta? Jos halutaan rakentaa lisää, on esim koko Östersundomin alue 
käyttämättä! 

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuori : Ala_roihuvuoren oli jo luonnosteltu uudiskohde tohjälle tontille, miksei sitä nyt olla 
toteuttamassa. Olisi ihan tarpeelista saada uudistalo tyhjölle tontille. luonnos oli ihan kiva ja 
maltillinen toisin kuin Herttoniemeen rakennetut torni talot. 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Milloin Kulosaareen on tulossa asukaspysäköintitunnukset ja pysäköintiajat. 24h maksuton 
pysäköinti tarkoittaa, että kadunvarsilla säilytetään myös mm. veneitä. 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Jossain vaiheessa oli puhetta, että Herttoniemeen tulisi asukaspysäköinti. Tuli mieleen Kulosaaren 
vastaavasta. 

Vastaus  

Tähän pätee sama kuin Kulosaareen. Päätöksiä ei tällä hetkellä ole. Ei ole ihan 
lähitulevaisuudessa tulossa. 

 

Kysymys tai kommentti  

Kaavoittaja sanoi, että jäähallille on tarvetta. Itse asiassa ei ole. Myllypurossa on jäähalli. 
Liikennettä ei myöskään voi lisätä linnanrakentajantielle. Se on nyt jo liikaa ruuhkaa. 



   
 
 
 

 
 
Vastaus  

Poikkeamispäätöksen taustatietoihin uimahalli/jäähalliasia on avattu näin: Uimahallin muuttuminen 
jäähalliksi: Voimassa olevassa asemakaavassa alueen käyttötarkoitus on urheilutoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialue. Näin ollen poikkeamishakemuksen mukainen hanke on 
käyttötarkoitukseltaan kaavan mukainen. Tontti on päätetty vuokrata kaupungin sisäisten 
vuokrausten periaatteella kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kaupungin omistaman 
Jääkenttäsäätiön jäähallitoimintaa varten (yritystontit –tiimin tiimipäällikön päätös 21.2.2021).  

Pitkään tyhjillään olleen tontin osoittaminen jääurheilukäyttöön perustuu eritoten kahteen seikkaan: 
1) Hernesaaressa ja Töölössä olevat harjoitusjäähallit poistuvat käytöstä, kun nämä alueet 
muuttuvat toiseen käyttöön. Poistuvien hallien ja kenttien tilalle on akuutti tarve toteuttaa korvaavia 
tiloja jäävuorojen kysynnän ollessa jatkuvasti suurta. Kaupungin laajuisen kartoituksen tuloksena 
Herttoniemessä oleva, urheilurakennuksia varten valmiiksi kaavoitettu tontti on todettu sopivaksi 
hankkeelle. 2) Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan puolelta on todettu, että tälle Herttoniemen 
tontille ei ole näköpiirissä uimahallihanketta, ja sen johdosta tonttia voidaan suunnitella muita 
liikunnan tarpeita varten. 

 

Viesti moderaattorilta  

katutyöt: hel.fi/katurakentaminen 

 

Kysymys tai kommentti  

UImahalli-asia: apul-pormestariNasima Razmyar vastasi viime valtuustokaudella näistä asioista. 
Häneltä kyselemään, miten uimahalli lipsahti jäähalliksi. Ja hänen puolueeltaan. 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuori Miksi pysäköinnistä puhuminen on niin ongelmallista, 

Vastaus  

Roihuvuoren alueella tilan riittävyys on haasteena. Asiointi- ja vieraspysäköintiä pyritään 
järjestämään katujen varsille niin paljon kuin mahdollista. Uusissa kaavoissa on mahdollista 
määrätä riittävien autopaikkojen toteuttaminen tonteille. Nykyisten asukkaiden pysäköinnin 
selkeyttäminen edellyttää sen sijaan kaupungin ja asukkaiden sekä alueen pysäköintitoimijoiden 
saumatonta yhteistyötä. 

 

Viesti moderaattorilta 

Kello 6:29 PM 

Linkki palautelomakkeeseen: https://urly.fi/2anz 



   
 
 
 

 
 
 

Linkki tilaisuuden verkkosivulle hel.fi/asukastilaisuudet > Uutta Kaakkois-Helsinkiä 22.9.2021, 
johon tulee tallenne ja chat sekä josta löytyy linkki illan palautelomakkeeseen 

 

Helsingin kulttuuriympäristöohjelma, Itäinen saaristo sekä Laajasalon ja 
Kruunuvuorenrannan alueet 

 

Kysymys tai kommentti  

Selvitysten osalta on erikoista, jos kiinteistön /tontin omistaja, jonka intresseissä on purkaa ja 
saada lisäneliöitä teettää "riippumattomat" selvitykset rakennusten kunnosta. Kaupungilla on 
velvollisuus lain mukaan huolehtia myös kulttuuriperinnöstä ja kaupungilla on kaavoitusmonopóli. 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Toivottavasti Kulosaaren ostari säilyy alkuperäisenä kokonaisuudessaan! 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuori : Miksi suunitteluohjeita ei noudateta Ala-Roihuvuoressa mutta muualla niistä ei voida 
joustaa? 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Ostari on alueen "sydän" ja siellä on monipuolisia palveluita, kukkakauppa, kiinalainen ravintola, 
eläinlääkäri, kampaamoja, pizzeria, kauppa, pubi jne. Toivottavasti ette tuhoa! 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Laajasalo: tuleeko kajakkisäilytyspaikkoja, infrastruktuuria vesilaijeja harrastaville? 

Vastaus 

 



   
 
 
 

 
 
Kysymys tai kommentti  

Saadaanko Laajasaloon Lidl? Tuntuu tympeältä kun vain kaksi kallista kauppaa alueella 

Vastaus  

Hei, kaupunki pyrkii mahdollistamaan eri kaupallisten toimijoiden tasavertaisen kilpailun. 
Yliskylänlahden asemakaavanmuutoksessa Laajasalontien viereen on tarkoitus kaavoittaa tontti 
päivittäistavarakaupalle. Tontinvaraus tehdään kilpailutuksen kautta eikä tontteja varata suoraan 
kenellekään toimijalle. 

 
Kysymys tai kommentti  

Olisi kiinnostavaa kuulla Kruunuvuoren alueen tyhjien liiketilojen vuokraajan ja Palveluyhtiön 
toimitusjohtajan puheenvuorot tilanteestaan. Palveluyhtiö on laistanut jo kahdesta infotilaisuudesta. 

 

Kysymys tai kommentti  

Miksi Kruunuvuorenrannan pitkä Koirasaarentie on keskeneräinen ollut vuosikausia? missä kohtaa 
Koirasaarentiellä voi pyöräillä turvallisesti? 

Vastaus  

Kruunuvuorenrantaa rakennetaan vaiheittain. Ensin rakennetaan kunnallistekniikka ja katujen 
rakennekerrokset ensimmäiseen vaiheeseen. Sen jälkeen rakentuvat tontit, joilta tehdään lukuisia 
tonttiliittymiä katujen alla kulkeviin kunnallistekniikan runkolinjoihin. Kadut pyritään viimeistelemään 
mahdollisimman pian tonttien valmistumisen jälkeen. Koirasaarentiellä on lisäksi linjattu, että 
lopulliset viimeistelyt ja istutukset tehdään vasta raitiotien rakentamisen yhteydessä, koska 
käytännössä koko Koirasaarentien keskiosa, erotuskaistat ja kaikki kiertoliittymät joudutaan tuossa 
vaiheessa uusimaan pintakerroksiltaan kiskoasennusten ja yhteiskäyttöpylväiden asennusten 
takia. Kruunuvuorenrantaan viedään usein myös isoja kuljetuksia, joiden takia mm. nykyisten 
kiertoliittymien muokattavuutta on pidetty tärkeänä. Kaupungin pyöräliikenneasiantuntijoiden 
kanssa on katsottu, että Koirasaarentien reunoilla olevilla, nykyisten ”pysäköintikaistojen” 
ajoradoilla voi pyöräillä turvallisesti. 

 

Kysymys tai kommentti  

Kruunuvuorenranta: Miksi Koirasaarentie on ollut keskeneräinen vuosikausia? missä kohtaa 
Koirasaarentiellä voi pyöräillä turvallisesti? 

Vastaus  

ks. yllä 

 



   
 
 
 

 
 
Kysymys tai kommentti  

Sekä Länsi-Herttoniemen että Roihuvuoren ostarit ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 
kokonaisuuksia ja ne tulee säilyttää. 

Vastaus 

 

Viesti moderaattorilta 

Täällä voit esittää kysymyksiä illan aiheisiin liittyen. Julkaisemme asialliset ja hyviä tapoja 
noudattavat kommentit ja kysymykset, jotka liittyvät käsiteltävään aiheeseen. Vastaamme 
mahdollisimman moniin kysymyksiin. Tilaisuuden jälkeen kysymykset ja vastaukset julkaistaan 
verkossa. 

 

Kysymys tai kommentti  

Yksi tekijä minkä takia Länsi-Herttoniemi on niin paljon viihtyisämpi kuin Roihuvuori liittyy juuri 
pysäköintiin. Roihikassa kadunvarsien lisäksi myös pihat täynnä autoja. Esim Lumikintiellä. 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Miksi autoja vihataan? Autoille pitää olla riittävästi ilmaista pysäköintiä! Vanhukset, lapsiperheet jne 
tarvitsevat autoa. Siitä ei saa tehdä enää yhtään kalliimpaa! 

Vastaus 

Kysymys tai kommentti  

tuleeko Laajasalontielle uudet väliaikaiset pysäkit lähemmäs Isosaarentietä? Koska tasoliittymä 
valmistuu ? 

Vastaus  

Pysäkit pysyvät suurinpiirtein nykyisillä sijainneillaan ensi kesään saakka, jolloin myös tasoliittymä 
kokonaisuudessaan valmistuu. 

 

Kysymys tai kommentti  

Koska Koirasaarentien ja Haakoninlahdenkadun kulmaus asfaltoidaan? Aika vaarallinen kohta 
irtokivineen. 

Vastaus  

Kulman asfaltointi on tämän syksyn päällystyslistalla. 



   
 
 
 

 
 
 

Kysymys tai kommentti  

EI ENÄÄ lisää täydennysrakentamista Länsi-Herttoniemeen! Parhaillaan käynnissä oleva räjäytys-
/rakennustyömaa entisen kirjastonmäen alueella on sydäntäsärkevän kammottavaa katsottavaa. 
Kerrostaloja tulee entisen viihtyisän mäen paikalle räjäytettyyn kuoppaan aivan vieri viereen. 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Laajasalo: Mitä tapahtuu Stansvik kartanon alueelle, huviloineen? Miten kaupunki edistää 
huviloiden käytön mahdollistamisen kaupunkilaisille? Entäs ravintolatoiminta Stansvik alueella, 
mikä on nyt loppunut kaupungin päätöksestä? 

Vastaus  

Kartanon rakennuskokonaisuus vuokrataan. Siihen sisältyy paitsi kartano siihen liittyvine 
rakennuksineen, myös ravintola. Toivottavasti saamme pian uuden yrittäjän ravintolalle 

Täydennän vielä sen verran, että oli ravintoloitsijan oma päätös lähteä samalla, kun 
kartanorakennusten kokonaisuutta vuokrannut Jyty lähtee alueelta. Paikka on kuitenkin 
houkutteleva, joten uusi yrittäjä varmastikin saadaan. Kartanopuistoa kunnostetaan vähin erin 
tulevina vuosina 

 

Kysymys tai kommentti  

Roihuvuoreen tulevaa täydennysrakentamista ohjaamaan laadittiin suunnitteluperiaatteet 2020. 
Niitä tutkimalla voi saada tarkemman käsityksen aluen kehittämistavoitteista. 
Suunnitteluperiaateissa ollaan hävittämässä kaksi autotallirakennusta Roihuvuoren ylläosata mihin 
nämä noin autot sijoitetaan? 

Vastaus  

Roihuvuoren haasteellisia pysäköintikysymyksiä pohditaan parhaillaan kokonaisuutena koko 
kaupunginosan alueella ja etsitään Helsingin kaupungin pysäköintilinjauksiin sopivia 
ratkaisumalleja. Kaupungin tuleviin pysäköintiratkaisumalleihin voi perehtyä ja kommentoida kerro 
kantasi-kyselyssä, avautuu tästä linkistä: https://kerrokantasi.hel.fi/pysakointipolitiikka2021 

 

Kysymys tai kommentti  

Kaakkois-Helsinkiin taidetta, museoita kiitos. Ei aina jaksa mennä keskustaan. Kaakkoon taidetta, 
museoita. 

Vastaus 

 

https://kerrokantasi.hel.fi/pysakointipolitiikka2021


   
 
 
 

 
 
Kysymys tai kommentti  

Kruunuvuorenranta: Onko kaupungin asiantuntijoilla tietoa, että mikä on Saracon 
ryhmärakennushankkeen (Pojamankatu) nykyinen aikataulu? Hankkeesta on saatavilla esim. 
aikataulun osalta hyvin vähän ajantasaista tietoa ja lähellä asuvaa kiinnostaa esim. louhintatöiden 
ajankohta ja mahdollinen kesto. 

Vastaus  

Kohteen markkinointi on käynnissä, ja hankkeen etenemisen aikataulu riippuu pitkälti siitä, miten 
markkinointi etenee. Ajantasaisin tieto tästä lienee kohteen toteuttajalla Saracolla. 

 

Kysymys tai kommentti  

Vuosi sitten tässä vastaavassa tilaisuudessa luvattiin merkitä pyöräilyväylät liikennemerkein. 
Koirasaarentiellä välillä Jurmonkuja-Henrik Borgströmintie ei ole merkitty mitenkään missä kuuluu 
pyöräillä. Osa ajaa jalkakäytävillä, osa yksisuuntaisilla ajakaistoilla, myös väärään suuntaan 

Vastaus  

Tällä välillä on tarkoitus pyöräillä kadun reunoilla olevilla ajoradoilla. Suunnitelmissamme näkyy 
myös ohjaavat pyöräkaistan pätkät Reiherintien liittymän länsipuolella. Selvitetään, onko toteutus 
jostain syystä viivästynyt. Jalkakäytäviä ei yleensä merkata erikseen liikennemerkeillä.  

 

Kysymys tai kommentti  

Kuka vastaa kaupungin julkisista kartoista. Keskustaa kuvaavissa kartoissa näkyy usein 
Lauttasaari, mutta ei Kalasatamaa, Herttoniemeä tai Kulosaarta. Täällä on myös asukkaita. Jos 
katsotaan itään/Porvooseen päin, niin Herttoniemi on keskellä Helsinkiä. 

Vastaus  

Kaupunkimittauspalvelut: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kartat-ja-
paikkatieto/kartat+ja+ilmakuvat/ 

 

Kysymys tai kommentti  

Ajallisesti kerroksellisen rakennetun ympäristön huomiointi on tärkeää! 

 

Kysymys tai kommentti  

Minkä takia Ravintola Stansvik ei saanut enää jatkaa hyvää ravintolatoimintaansa? Nostiko 
Helsingin kaupunki liian paljon vuokriaan? Minne Kruunuvuorenrannan etätyöntekijät voi 27.9. 
alkaen mennä lounaalle, kun Stansvikin toiminta loppuu 24.9.?? 

Vastaus  



   
 
 
 

 
 
Ks vastaus hiukan ylempää. Ravintola on aikaisemminkin sulkenut talveksi, tosin myöhemmin 
syksyllä. Toivomme, että tilat voidaan avata ensi kesäksi uuden yrittäjän voimin 

 

Kysymys tai kommentti  

Kivinokka: onko Kivinokkaan tulossa vesibussiyhteyttä? Jos on niin mikä on sen reitti? 

Vastaus  

Vesibussiyhteys on saanut runsaasti kannatusta asemakaavaan liittyvässä palautteessa. 
Kaavassa osoitetaan vesibussiliikenteelle varattu laiturialue, mutta liikenteen toteuttamisesta tai 
reittiyhteydestä ei ole tehty päätöksiä. 

 

Kysymys tai kommentti  

Onko eteläisen Helsingin muinaismuistoihin kuuluvia tykkiteitä vieläkään kaikkia kunnolla 
kartoitettu? Länsi-Herttoniemen Mäenlaskijantien mutkasta alkaa perimätiedon mukaan vanha 
tykkitie kohti Saunalahtea ainakin kallioon kaivettuun muinaismuistoihin kuuluvaan muinaiseen 
asevarastoon saakka. Ovatko selvitykset edenneet tältä osin? 

Vastaus  

Pyytäisin tiedustelemaan asiasta suoraan kaupunginmuseon arkeologeilta 
heini.hamalainen(a)hel.fi tai john.lagerstedt(a)hel.fi.  

 

Kysymys tai kommentti  

Itäinen saaristo. Voisiko luvalliset maihinnousupaikat merkitä? 

Vastaus  

Hei! Voisi, rantautuminen on tosiaan helpompaa, kun yleisessä käytössä olevat maihinnousupaikat 
näkyvät opasmateriaaleissa ja ovat myös tunnistettavissa paikan päällä - kiitos viestistä, pidetään 
tämä mielessä kun saaristoa ja sen opastusta kehitetään!  

 

Linkki Helsingin itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelmaan: 
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/uutiset/Itainen_saaristo_HKS_2021.pdf 

 

Kysymys tai kommentti  

Laajasalo: Linnanrakentajantie ei kestä enää mitenkään lisää autoja. Kruunusiltoihin 
automahdollisuus. Entäpä vaihtoehtona Kulosaari silta Kruunuvuorenrantaan. 

Vastaus  

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/uutiset/Itainen_saaristo_HKS_2021.pdf


   
 
 
 

 
 
Nopea raitioyhteys keskustaan ja Kalasataman kautta Pasilaan vähentää osaltaan ruuhkia. Sillat 
on suunniteltu raitiotielle ja jalankululle ja pyöräilylle, sillä Helsingin tavoite on suosia kestäviä 
liikkumismuotoja. 

 

Kysymys tai kommentti  

Miksi Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyksiä heikennettiin? Palveluita ei ole ja nyt Saaren 
palvelut ovat entistä vaikeammin saavutettavissa. 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Saadaanko Laajasaloon/Yliskylään Lidliä? Tuntuu hassulta kun puuttuu edullinen kauppa, nyt vain 
K ja S. Ne ovat kalliita eläkeläiselle 

Vastaus  

Yritetään saada kaavoituksen ja tontinluovutuksen keinoin.  

 

Kysymys tai kommentti  

Itäinen saaristo: Toivon maihinnousumerkintöjä luontoon, laitureille. Esim. Villingissä laiturissa 
lukee, että se on yksityinen, kaupungin suunnitelmassa se on yleinen. Kuinka toimin? 

Vastaus  

Hei ja kiitos viestistä! Rantautuminen on tosiaan helpompaa silloin, kun yleiseen käyttöön 
soveltuvat maihinnousupaikat ovat tunnistettavissa paikan päällä - pidetään tämä mielessä, kun 
saaristoa ja sen opastusta kehitetään! 

 

Nyt en ole aivan varma, mitä Villingin laitureista tarkoitat - voisitko palata asiaan esimerkiksi 
palautejärjestelmän kautta (hel.fi/palaute)?  

 

Kysymys tai kommentti  

Stansvikin arvokas metsä tulisi suojella! 

Vastaus 

 

 



   
 
 
 

 
 
Kysymys tai kommentti  

Kello 7:00 PM 

Miksi Stansvikissa on edelleen kesämajoja? Alue olisi paremmin kaikkien 

 

Kysymys tai kommentti  

Kruunuvuorenranta: Siltayhteys on aikaisintaan 2027 käytössä. Lauttayhteys keskustaan tulisi 
järjestää viipymättä. On esitetty pilotointia sähkölautalle 2023. Miksi ei ole mahdollista aloittaa 
lauttaliikenettä jo 2022 muutoin kuin sähkölautalla? Lauttaliikenne tulisi olla HSL lipulla 
maksettavissa. 

Vastaus  

Vuonna 2023 liikennöinnin aloittava lautta on osa joukkoliikennettä ja kyytiin pääsee HSL:n lipulla. 
Uusien sähkölauttojen rakentaminen aloitetaan tänä syksynä ja se vie 1,5 vuotta. Siksi liikennöinti 
on mahdollista aloittaa vasta 2023. Ensi kesän tilanne on vielä auki ja sitä tutkitaan. Välitän 
toiveenne asianosaisille. 

 

Kysymys tai kommentti  

Miksi Stansvikista ei poisteta kesämajoja? Tuntuu vanhanaikaiselta ja pilaa 

Vastaus  

Uusikylän kesämaja-alue tulee poistumaan ja majapaikat on osoitettu Vanhakylän alueelle, siellä 
olevien kesämajojen läheisyyteen. Tämä on ratkaistu vuonna 2010 laaditussa ja 2016 lainvoiman 
saaneessa asemakaavassa. 

 

Kysymys tai kommentti  

Stansvik Kaupunki on raivaamassa Stansvikin metsään parkkipaikkaa. Kenelle parkkipaikka on 
tarkoitettu? Onko parkkipaikka todella tarpeen? Miten parkkipaikka on mitoittu? 

Vastaus  

Uusi pysäköintialue korvaa vanhan, lähellä Vanhakylään johtavaa patopolkua sijaitsevan alueen, 
johon on ollut ajo arvokkaan Knut Felixin tammikujan kautta. 1800-luvulla istutettuja, 
korvaamattoman arvokkaita tammia halutaan suojella autojen aiheuttamalta rasitukselta ja varata 
tammikujanne kävelijöille ja pyöräilijöille. Muutenkin kartanon pihapiiri halutaan rauhoittaa autoilta. 
Siksi erityisesti Vanhakylän kesämajalaisten autojen toivotaan jättävän autot pohjoiselle 
pysäköintipaikalle. 

 



   
 
 
 

 
 
Kysymys tai kommentti  

Kruunuvuorenranta: Voisiko joku teistä kertoa miksi Hopeapihalle on laitettu niin surkea 
valotaideteos nimeltään Hopealanka? Valotaideteos on päällä vain n. 3 tuntia illassa ja on niin 
himmeä jota ei juurikaan näe. Tämä on todella suuri pettymys Hopeapihan asukkaille, joka 
kuulemma maksoi yli 100.000 euroa! 

Vastaus  

 

Kiitos kommentista. Kruunuvuorenrannassa korttelien valotaide on osa kunkin korttelin 
suunnittelua ja rakentamista. Teosten ylläpidosta ja päälläolosta vastaavat taloyhtiöt ja heidän 
valtuuttamansa toimijat.  

 

Kysymys tai kommentti  

Miten saadaan pysäytettyä Stansvikin ainutlaatuisen luonnon ja metsien tuhoaminen ja 
rakennussuunnitelmat uuteen käsittelyyn? Siellä on tehty monia selvityksiä alueen 
biodiversiteetistä ja alue on uniikki! 

Vastaus  

Kiitos viestistä. Stansvikinkallion alue on herättänyt paljon keskustelua ja kysymyksiä. Kysymykset 
ovat laajoja ja vastaaminen kattavasti chatin puitteissa ei onnistu. Kaupunki kokoaa laajat 
Stansvikinkalliota koskevat kysymykset ja vastaukset Uutta Helsinkiä Kruunuvuorenranta -sivulle. 
Aineisto liitetään sivulle tilaisuuden jälkeen viimeistään kahden viikon kuluessa.  

 

Viesti moderaattorilta 

Seuraa urakkaa: 

Linkki kaupungin verkkosivulle: www.hel.fi/laajasalontie 

 Linkki urakoitsijan verkkosivulle: www.tieluiska.fi/laajasalontie 

Linkki facebook -ryhmään:www.facebook.com/laajasalontie 

 

Kysymys tai kommentti  

Laajasalo: väliaikainen puusilta on sateella liukas ja tänä aamuna se oli jäässä ja paikalla kaatui 
useampi ihminen. Eli ratkaisu on vaarallinen. 

Vastaus  

Kiitos palautteesta. Selvitetään asiaa. 

 

http://www.hel.fi/laajasalontie
http://www.tieluiska.fi/laajasalontie


   
 
 
 

 
 
Kysymys tai kommentti  

Onko Laajasalontien 11/22 valmistuva lopputulos jo kaikin puolin lopullinen vai tuleeko uutta vielä 
myöhemmin siihen? Esim. raiteet? 

Vastaus  

Vuonna 2023 rakennetaan vielä raitiotie, ja tie viimeistellään istutuksineen. 

 

Kysymys tai kommentti  

Silta ei vähennä massiivista autoilua Linnanrakentajantiellä. Tuleeko krunikan siltaan edes 
yksisuuntainen automahdollisuus, sekin auttaisi. Noin iso asukasmäärä ja vain yksi tie ulos autolla. 

Vastaus  

Nopea raitioyhteys keskustaan ja Kalasataman kautta Pasilaan vähentää osaltaan ruuhkia. Sillat 
on suunniteltu raitiotielle ja jalankululle ja pyöräilylle, sillä Helsingin tavoite on suosia kestäviä 
liikkumismuotoja 

 

Kysymys tai kommentti  

Kuinka paljon tulette kaatamaan puita Stansvikista, kun aloitatte Stansvikin tuhoamisen? 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Toivoisin Laajasalontien 30km/h tilapäistä nopeusrajoitusta siirettävän pohjoisesta saavuttaessa 
hieman etelään lähemmäs työmaan alkua. Nyt rajoitusta noudatetaan heikosti, koska sille ei nähdä 
perustetta. 

Vastaus  

Pohjoisessa osassa tehdään vielä louhintoja, jolloin liikenne joudutaan pysäyttämään 
huomattavasti aikaisemmin kuin itse työmaa alkaa, turvallisuussyistä. Siirrämme rajoituksia kun 
louhinnat valmistuvat. 

 

Kysymys tai kommentti  

Tuleehan asukkaille ruokakauppoja tuonne uudelle Bulevardille? 

Vastaus 

 



   
 
 
 

 
 
Kysymys tai kommentti  

Milloin Reposalmentien ja Laajasalontien uusi tasossa oleva valo-ohjattu risteys avataan? 

Vastaus  

Kokonaisuudessaan risteysalue on valmis syksyllä 2022 

 

Kysymys tai kommentti  

Stansvik: Lanataanko tulevassa perusparannuksessa myös Tahvonlahdenniemen polut 3 metriä 
leveäksi ja valaistaanko nekin? 

Vastaus  

Ei. Tahvonlahdenniemen alueesta muodostetaan luonnonsuojelualue. Siitä on tehty erillinen hoito- 
ja käyttösuunnitelma. Luonnonsuojelualueelle ei tule valaistusta ja polut säilyvät pääosin 
nykyisellään. Kulkua ohjataan kevyesti 

 

Kysymys tai kommentti  

 

Laajasalo: 88 ja 84 takaisin Kuvernöörintielle, aikasäästöä ei tule kutta 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Louhittiinko turhaan kalliota Yliskyläntien risteyksestä pohjoiseen, jos raitiotie ei jatkukaan Yliskylän 
lenkille? 

Vastaus  

Ei louhittu, tilaa tarvittiin uudelle kunnallistekniikalle.  

 

Kysymys tai kommentti  

Kruunuvuorenranta: Siltayhteys on aikaisintaan 2027 käytössä. Lauttayhteys keskustaan tulisi 
järjestää viipymättä. On esitetty pilotointia sähkölautalle 2023. Miksi ei ole mahdollista aloittaa 
lauttaliikenettä jo 2022 muutoin kuin sähkölautalla? Lauttaliikenne tulisi olla HSL lipulla 
maksettavissa. 

Vastaus  

Vuonna 2023 liikennöinnin aloittava lautta on osa joukkoliikennettä ja kyytiin pääsee HSL:n lipulla. 
Uusien sähkölauttojen rakentaminen aloitetaan tänä syksynä ja se vie 1,5 vuotta. Siksi liikennöinti 



   
 
 
 

 
 
on mahdollista aloittaa vasta 2023. Ensi kesän tilanne on vielä auki ja sitä tutkitaan. Välitän 
toiveenne asianosaisille. 

 

Kysymys tai kommentti  

Missä n 40.000 asukkaan kaupungissa on vain yksi ajoneuvoille suunniteltu tie ? Kaikki eivät ole 
menossa keskustaan ja tynkäratikka joka päättyy Hakaniemeen ei houkuttele jatkamaan esim 
junalla. Onko varasuunnitelmaa jos päädytään samaan tilanteeseen kuin Jätkäsaaressa ? 

Vastaus  

Hakaniemi oli jo aiempien selvitysten mukaan Kruunusillat-ratikan vilkkain pysäkki. Ratikalle tulee 
Kalasatamasta vaihtoyhteys Pasilan suuntaan.  

 

Kysymys tai kommentti  

Miksi Stansvikin lehtometsään pitää tehdä parkkipaikka? Miksi kannustetaan autoiluun ? 

Vastaus  

Uusi pysäköintialue korvaa vanhan, lähellä Vanhakylään johtavaa patopolkua sijaitsevan alueen, 
johon on ollut ajo arvokkaan Knut Felixin tammikujan kautta. Se poistuu käytöstä. 1800-luvulla 
istutettuja, korvaamattoman arvokkaita tammia halutaan suojella autojen aiheuttamalta rasitukselta 
ja varata tammikujanne kävelijöille ja pyöräilijöille. Muutenkin kartanon pihapiiri halutaan rauhoittaa 
autoilta. Siksi erityisesti Vanhakylän kesämajalaisten autojen toivotaan jättävän autot pohjoiselle 
pysäköintipaikalle. Alueelle rakennetaan myös puistoreitti kevyen liikenteen käyttöön, jotta alueelle 
pääsisi helposti ja turvallisesti myös jalan ja pyörällä. Se valaistaan, joten myös pimeällä voi valita 
kevyen liikenteen. Kesämajojen käyttäjien on kuitenkin tärkeää päästä myös autolla lähiseudulle. 

 

Kysymys tai kommentti  

Kauppakeskus Saaren pohjoispuolella Kuvernöörintien ja Yliskyläntien risteys on pyöräilijöille hyvin 
haastava. Olisiko sille mahdollista tehdä jotain? 

Vastaus  

Tuo kohta on tarkoitus uudistaa Kauppakeskuksen korttelin asemakaavan toteutuksen myötä. 
Aikataulu riippuu siitä miten asemakaavasta päättäminen ja lainvoimaiseksi saattaminen edistyvät 

 

Kysymys tai kommentti  

Aivan järkyttävä tuo ostoskeskuksen kaavan havainnekuvan talorivistö. Tämän kaavan mukaan 
Laajasalontiessä ei ole sitä mutkaa, joka nyt on jo louhittu? 

 



   
 
 
 

 
 
Kysymys tai kommentti  

Mitä liikkeitä on tulossa alueelle noihin liiketiloihin? 

Vastaus  

Kauppakeskuksen kortteliin kuten muihin Yliskylän keskuksen alueelle sijoittuviin uusiin 
rakennuksiin suunnitellaan liiketiloja monipuolisesti siten, että niihin olisi mahdollista sijoittua 
monimuotoisesti erilaisten palveluiden tarjoajia. Asemakaavoitusvaiheessa kaikkien liiketilojen 
tulevia toimijoita ei voi määrittää. Monipuolisuuteen kuitenkin pyritään 

 

Kysymys tai kommentti  

Laajasalo: Mitä tapahtuu Yliskylän venekerholle ja milloin? 

Vastaus  

Tässä vaiheessa selvitetään vasta Killingholman sillan rakentamismahdollisuuksia eikä mitään 
päätöksiä sillan rakentamista ole tehty. Yliskylän venekerhon vuokrasopimus on tällä hetkellä 
voimassa vuoteen 2025. 

 

Kysymys tai kommentti  

Killingholman silta estää veneliikennettä turvallisempaa rannanläheistä reittiä. Huolestuttavasti 
myös venerantoja kovasti suunnitellaan muuhun käyttöön. Ei istu merikaupunkiin. 

 

Kysymys tai kommentti  

Onko veneille osoittaa talveksi säilytyspaikka kun telakka-alueet kaavoitetaan asuntoalueiksi? 

Vastaus  

Talvisäilytystä voidaan ratkoa esimerkiksi säilyttämällä pienempiä veneitä korkeassa hallissa 
hyllyissä, jolloin niitä mahtuu enemmän laitureiden läheisyyteen. Lisäksi kaupunki on hankkinut 
maata Porvoosta veneiden talvisäilytystä varten.  

 

Kysymys tai kommentti  

Laajasalo: Toivoisin rehellistä vastausta Mikon esittämään kysymykseen! 

 

Kysymys tai kommentti  

Stansvikin alueen eläimet kuten lepakot, tarvitsevat pimeyden suojaa. Valaistus ei saisi olla läpi 
yön ja muutoinkin maltillista. 



   
 
 
 

 
 
Vastaus  

Lepakot huomioidaan alueen valaistuksessa. Puistoreittien valaistus voidaan toteuttaa niin, että 
siitä ei ole haittaa lepakoille. Valaistuksen aikaa ja tehoa voidaan säätää ja kokeilut ovat 
osoittaneet ratkaisun toimivaksi. 

Täydennän vielä sen verran, että valaistus on suunniteltu kokonaan sammutettavaksi 
lepakkokaudeksi eli kesä-, heinä ja elokuuksi. Tällöin me ihmiset pärjäämme luonnonvalonkin 
voimin. Muuna aikana valaisimet himmennetään yöksi. 

 

Viesti moderattorilta  

Nuottaniemen huviloiden osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sekä muu aineisto on nähtävillä 
8.10.2021 saakka osoitteessa, linkki: https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-
plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1573 

Mielipiteet Nuottaniemen huviloiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 8.10.2021. Kirjalliset mielipiteet lähetetään 
osoitteeseen: Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: 
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, puhelinnumero: 09 310 13700, verkko-osoite: 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo) tai sähköpostilla 
helsinki.kirjaamo@hel.fi.  

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus. Kaavoituksen etenemisen 
vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelman viimeisellä 
sivulla.  

 

Kysymys tai kommentti  

Kello 7:31 PM 

Kruunuvuorenranta: Onko tulossa väliaikaisia pysäköintialueita? 

Vastaus  

Tämä asia on vielä selvitysvaiheessa.  

 

Kysymys tai kommentti  

Mistä saa tietoa esillä olleesta Jollaksen suojeltaviksi suunnitelluista rakennuksista? 

Vastaus  

Helsingin kaupungin karttapalvelussa kartta.hel.fi on kartta rakennuskiellosta olevista 
rakennuksista. Lisätietoa inventoinnista ja muutenkin kaavahankkeesta tulee karttapalveluun, kun 
kaavahanke käynnistyy.  

 

https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1573
https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1573


   
 
 
 

 
 
Kysymys tai kommentti  

Myydäänkö huvilat vai vuokraako kaupunki huvilat asuinkäyttöön? 

Vastaus  

Hei, Nuottaniemen huvilat myydään ja huviloille rajattavat tontit vuokrataan huviloiden omistajille.  

 

Kysymys tai kommentti  

Milloin Jollaksen kartanon alueelle tulossa toimintaa? 

Vastaus  

Edellinen vuokralainen irtisanoutui ja kartanolle on haettu uutta vuokralaista. Tarkemmin asiasta 
tietää tilapalvelut. 

 

Kysymys tai kommentti  

Osaatteko kertoa miten Helsingin suurimmalta saarelta Laajasalosta pääsee pois siedettävässä 
ajassa, kun on vain yksi silta, jota pitkin pääsee täältä pois? Laajasalontie on remontissa vielä yli 
vuoden ja uusia asukkaita tulee tuhansia, joten ruuhkat tulevat olemaan taatusti kestämättömät. 
Lauttayhteyttä tarvitaan pikaisesti jo vuonna 2022 Kruunuvuorenrannasta Helsingin keskustaan. 

 

Kysymys tai kommentti  

Nuottaniemi: alueella on myös sinne tuotu pieni punainen hirsirakenteinen sauna. Mikä on sen 
kohtalo? 

Vastaus  

Hei, kiitos kysymyksestäsi. Tällä hetkellä tutkitaan näiden historiallisten piharakennusten siirtoa 
huviloille rajattaville tonteille.  

 

Kysymys tai kommentti  

Miksi idylliset metsäpolut lanataan 3 metriseksi valaistuksi tieksi? 

Vastaus  

Koska alueelle ei johda varsinaista puistoreittiä tai kevyen liikenteen väylää, suuri osa ihmisistä 
valitsee kulkemisen kapealla Stansvikintiellä autojen joukossa. Se on valaisematon eikä sitä 
historiallisista syistä haluta valaista. Ihmisiä halutaan kannustaa saapumaan alueelle muutenkin 
kuin autoilla ja valaistu, pyöräilykelpoinen yhteys parantaa alueen saavutettavuutta huomattavasti. 
Leveys on tavallinen ulkoilureitin leveys. Se osa Stansvikinpolkua, joka nyt on jo olemassa, on 
monin paikoin jo sen 3 m leveä, mutta kaventumat estävät sen kunnossapidon ja mm valaistuksen. 



   
 
 
 

 
 
Uskoisimme idyllisyyden säilyvän, sillä suurin osa aluetta reunustavasta puustosta säilytetään. 
Vain yksittäisiä puita poistetaan kapeimmista kohdista. 

 

Viesti moderaattorilta 

Suora linkki kartta.hel.fi -palvelun tietoihin Stansvikin puistoalueista on: 

https://kartta.hel.fi/helreport/katu_ja_puistorakentaminen/?q=2342 

 

täältä löytyy muun muassa puistosuunnitelma, tiedotteita, lausuntoja ja vuorovaikutusraportti 

 

Kysymys tai kommentti  

Onko aiemmin mainittu HKL:n varikkojen kehittämissuunittelma luettavissa jossain tai koska 
tarkoitus julkistaa? 

Vastaus  

Hei, tässä linkki johtokunnan käsittelyyn, josta löytyy myös kehittämissuunnitelma 
https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2021&ls=11&doc=Kymp_20
21-09-23_HKLjku_19_El 

 

Kysymys tai kommentti  

Miksi liikenneinfra rakennetaan viimeisenä? 

 

Kysymys tai kommentti  

Tullaanko säilytettäväksi tarkoitettu Jytyn vaivihkaapurkama grillauspaikka palauttamaan 
stansvikiin? 

Vastaus  

Puistosuunnitelmassa on esitetty grillipaikkaa. Puistosuunnitelmaa toteutetaan kuitenkin vaiheittain 
ja kartanon ja ravintolan pihapiiri eivät sisälly ensimmäiseen toteutusvaiheeseen. 

 

Kysymys tai kommentti  

Jos väliaikaista lauttaliikennöintiä järjestetään, on syytä huomioida myös pysäköintitilaa kuten 
metron liityntäpysäköinti. Muuten lautta on vain lähialueen asukkaiden käytössä 

Vastaus  

https://kartta.hel.fi/helreport/katu_ja_puistorakentaminen/?q=2342
https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2021&ls=11&doc=Kymp_2021-09-23_HKLjku_19_El
https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2021&ls=11&doc=Kymp_2021-09-23_HKLjku_19_El


   
 
 
 

 
 
Hyvä huomio. Väliaikaistilanteessa Saaristolaivastonkadulla on väljyyttä ja pysäköintitilaa. Lisäksi 
selvitämme liityntäjoukkoliikenteen järjestämismahdollisuutta tietyille sopiville lauttavuoroille. 

 

Kysymys tai kommentti  

Milloin Saaristofregatinpuisto on kokonaan valmis? 

Vastaus  

Puistoon rajautuva viimeinen tontti valmistuu tämän hetken tiedon mukaan vuoden 2021 loppuun 
mennessä. Saaristofregatinpuiston eteläosaa päästään rakentamaan tontin valmistuessa - 
mahdollisesti siis jo ensi kesänä. 

 

Kysymys tai kommentti  

Porvooseen veneen siirto maksaa paljon. Venettä pitää myös vahtia talven aikana, ettei tule 
vahinkoja. Vaatii autoa ja on hankalaa. Jos halutaan, että Helsinki on merikaupunki, niin silloin 
veneitä pitää säilyttää myös talvella kaupungissa eikä jossain kaukana. Kaukana säilytys sopii 
rikkaille, mutta ei tavallisille veneenomistajille. 

Vastaus  

Tavoitteena löytää eri kokoisille veneille ja kukkaroille tarkoituksenmukaisin ratkaisu.  

veneiden talvisäilytyksessä on useamman tuhannen veneen vaje suhteessa laituri ym. 
venepaikkoihin. Talvisäilytyksen ratkaiseminen vain Helsingin alueella tarkoittaisi nopeasti 
arvioiden lähes 30 ha tilatarpeen rannasta. Ei ole mitenkään mahdollista ratkaista näin koko 
ongelmaa 

 

Kysymys tai kommentti  

Milloin Haakoninlahdenkadun jo rakennettujen talojen edustalle istutetaan puut… nyt vain 
istutuskolot, olleet jo viime syksystä asti 

Vastaus  

Haakoninlahdenkadulle tehdään ensimmäiset puuistutukset raitiotien rakentamisen yhteydessä. 

 

Kysymys tai kommentti  

On lauttoja muitakin kuin sähkölautta?? 

Vastaus 

 



   
 
 
 

 
 
Kysymys tai kommentti  

Stansvikin hienon kallioalueen uhraamista ja ainutlaatuisen metsän kaatamista rakentamisen tieltä 
ei voi ymmärtää. Miten nämä korvaamattomat luontoarvot tullaan huomioimaan/kompensoidaan 
rakentamisen yhteydessä? 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Liikennejärjestelyjen yhteydessä puhutaan vaan pyöräilystä ja pyöräparkeista, meinaatteko että 
70v seniorina pyöräilen talvella kylmällä ja hangessa? Jos niin hankkiiko Kaupunki senioreille 
sähköpyörät? 

Vastaus  

Pyöräliikennettä edistetään kaupungin strategian mukaisesti. Tämä ei tarkoita, että se tehdään 
muun liikenteen kustannuksella. Liikennesuunnittelussa otetaan huomioon kaikkien 
liikennemuotojen tarpeet. 

 

Kysymys tai kommentti  

Ihan aikuisten oikeasti. Käykää laskemassa paljonko pyöräilijöitä liikkuu verrattuna 
autoliikenteeseen. Talvella on aika hiljaista pyöräteillä. Ihmiset liikkuvat kuitenkin pääosin autoilla. 
Nyt elätellään toivetta, että tuo suhdeluku muuttuisi dramaattisesti. 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Lepakot lentävät myös muulloin kuin kesä-elokuussa eli jostain huhtikuulta lokakuulle. Lisäksi 
nykyiset ledvalot taitavat aiheuttaa jotain häiriö ääntä juuri lepakoiden äänialueella, ainakin 
detektorilla kuuluu ledvaloista kamalasti rätinää. 

Vastaus  

Käyttämämme lepakkoasintuntija piti kes-elokuun sammutusta riittävänä lepakoille. Selvitän 
kuitenkin asiaa lisää. Kuulin juuri, että on olemassa lepakkoystävällisiä ledejä. Ilmeisesti näistä ei 
lähde tuota kysesitä särinää. Selvitän, voimmeko käyttää niitä. 

 

Kysymys tai kommentti  

Ne veneet pitää säilyttää talviajan jossain??? 

 



   
 
 
 

 
 
Kysymys tai kommentti  

Miten liikennesuunnittelijat ratkaisevat jo nyt erittäin ruuhkautuneen ajoneuvoliikenteen Laajasalo-
Herttoniemi-Laajasalo-välillä? Ratkaisuksi ei siis kelpaa Kruunusillat ja pikaraitiotie! 

Vastaus:  

Pikaraitiotie on oleellinen osa ratkaisua. Kaupunki pyrkii suuntaamaan uudesta maankäytöstä 
aiheutuvan liikenteen kasvun kestävämpiin liikennemuotoihin. Nopea raitioyhteys keskustaan ja 
Kalasataman kautta Pasilaan tulee osaltaan helpottamaan ruuhkia Herttoniemen ja Laajasalon 
pääkatuyhteydeltä. Autoliikenteen reittejä täytyy tietysti myös kehittää maankäytön kasvun myötä. 
Laajasalontietä rakennetaan parhaillaan. Herttoniemessä rakennetaan tulevina vuosina uusiksi 
koko Linnanrakentajantie Itäväylälle saakka. Uusien liikennejärjestelyiden tavoitteena on 
autoliikenteen ja Herttoniemen metroaseman liityntäbussiliikenteen toimivuuden turvaaminen.  

Laajasalon saaren liikkuminen ja rakentaminen on Laajasalontien ja pääosin myös 
Linnanrakentajantien varassa, mikä on todella iso haaste näiden katujen työnaikaisten 
järjestelyiden toimivuudelle. Koko pääkatuyhteyden remontin onnistuminen vaatiikin useiden 
työvaiheiden ja niiden aikataulujen huolellista yhteensovittamista ja kaupungin eri toimijoiden 
saumatonta yhteistyötä. Häiriöiltä ei valitettavasti silti voi kokonaan välttyä ja on täysin 
ymmärrettävää, että rakentamisen aika huolettaa ja turhauttaa niin asukkaita kuin alueen 
toimijoitakin.  

 

 

Kysymys tai kommentti  

Mikä on Yliskylän raitiotielenkin lisäselvityksen aikataulu ja kuka selvittää? Eikö oli syytä selvittää 
samassa yhteydessä myös Herttoniemi- Roihupeltoyhteyden hyöty-kustannussuhde ja verrata sitä 
Yliskylän lenkkiin 

Vastaus  

Yliskylän raitiotielenkin lisäselvitystä tekee Kruunusillat-hanke. Aikataulu on vielä avoin. Kysymme 
tilaisuuden jälkeen, onko tätä yhteyttä Herttoniemeen ja Roihupeltoon mahdollista huomioida tässä 
yhteydessä.  

Herttoniemi-Roihupelto yhteydestä on tehty selvitys, eikä se osoittanut hanketta ajankohtaiseksi 
lähivuosina 

 

Kysymys tai kommentti  

Killinginholman silta olisi tosi tervetullut yhdistäessään Herttoniemen ja Laajasalon reitit. 
Purjeveneilijöiden ei pidä sallia estää tätä hanketta. Heille riittää vapaita vesialueita! 

Vastaus 

 



   
 
 
 

 
 
Kysymys tai kommentti  

Miksi sillat rakennetaav vasta nyt? Miksi hanketta ei ole aloitettu aikaisemmin? 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Miten paljon Kruunuvuorenrantaan on vielä tulossa vuokra-asuntoja? Nythän Haakonlahdenkadulla 
on pelkkiä Hekan vuokrataloja siis satoja asuntoja. Mikähän järki tässä mahtaa olla? 

Vastaus  

Kiitos kysymyksestä. Kruunuvuorenrannassa, kuten Helsingin muillakin uusilla alueilla rakennetaan 
kaupungin asumisen ja maankäytön ohjelman mukaisesti eri rahoitus- ja hallintamuotoja sekoittaen 
kortteli- ja osa-alueittain.  

 

Kysymys tai kommentti  

Niin, täähän on sitä vihreetä valintaa että vaihdetaan purjeveneet saastuttaviin moottoriveneisiin 
jotta saadaan yksi kävelysilta rakennettua, ihan kun hertsikasta ei vois jaksaa kävellä nykyisiä 
raitteja pitkin tullisaareen. 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Mikä vika Hekan taloissa? 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Milloin Kruunuvuorenrantaan saadaan ensimmäinen ruokaravintola? 

Vastaus 

 

Kysymys tai kommentti  

Vaikuttiko Kruunuvuoren palvelukorttelin kaavasta tehty valitus valmistumisaikatauluun? Kiitos 

Vastaus 

 



   
 
 
 

 
 
Kysymys tai kommentti  

Mihin Kruunuvuorenrannan väliaikainen kauppa tulee… ? 

Vastaus  

Väliaikainen kauppa on tulossa valotaideteos säiliö 468:n pohjoispuolelle Saaristolaivastonkadun 
viereen rannan puolelle. Tyko Saarikko / Asemakaavoitus 

 

Viesti moderaattorilta 

Tilaa suunnitelmavahti sähköpostiisi: hel.fi/suunnitelmavahti 

 

Kysymys tai kommentti  

Autoilijana minä kyllä nyt mieleni pahoitin ainakin tulevien liikennejärjestelyjen osalta joihin ei kyllä 
vastauksia saanut! 

Vastaus 

 

Viesti moderaattorilta 

Linkki tilaisuuden palautelomakkeeseen: https://urly.fi/2anz 

 

Vapaaehtoistyö, muun muassa puistokummit ja talkoot: https://vapaaehtoistoiminta.hel.fi/ 

OmaStadi osallistuva budjetointi https://omastadi.hel.fi/ 

Äänestysaika 6.-28.10. 

 

Kysymys tai kommentti  

Koska voi esittää uusia OmaStadi ehdotuksia nyt äänestettävien jälkeen? 

Vastaus  

Tätä ei ole vielä päätetty. Ajatuksena on toteuttaa OmaStadi kahdesti valtuustokaudessa. 

 

Kysymys tai kommentti  

Jarmo on oikeassa - miksi vastausta ei tullut?? 

Vastaus 

 

https://urly.fi/2anz
https://vapaaehtoistoiminta.hel.fi/
https://omastadi.hel.fi/


   
 
 
 

 
 
Viesti moderaattorilta 

Linkki tilaisuuden verkkosivulle hel.fi/asukastilaisuudet > Uutta Kaakkois-Helsinkiä 22.9.2021, 
johon tulee tallenne ja chat sekä josta löytyy linkki illan palautelomakkeeseen. 

Lisää osallistumisesta: http://osallistu.helsinki 

 

Kysymys tai kommentti 

Kiitos 

http://osallistu.helsinki/

	Uutta Kaakkois-Helsinkiä -verkkotilaisuus 22.9.2021
	Illan chatissä esitetyt kommentit ja kysymykset sekä vastauksia
	Tilaisuuden kulku
	Roihuvuoren, Herttoniemen, Kulosaaren ja Kivinokan alueet
	Viesti moderaattorilta
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Viesti moderaattorilta
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Viesti moderaattorilta
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Viesti moderaattorilta
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Viesti moderaattorilta

	Helsingin kulttuuriympäristöohjelma, Itäinen saaristo sekä Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan alueet
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Viesti moderaattorilta
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Viesti moderaattorilta
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Viesti moderattorilta
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Viesti moderaattorilta
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Viesti moderaattorilta
	Kysymys tai kommentti
	Viesti moderaattorilta
	Kysymys tai kommentti
	Kysymys tai kommentti
	Viesti moderaattorilta
	Kysymys tai kommentti



