
 

Uutta Itä-Helsinkiä -verkkotilaisuus 8.2.2023 

Illan chatissä esitetyt kommentit ja kysymykset sekä vastauksia  

Aika: 8.2.2023 klo 17.00–20.00 

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

Tilaisuuden kulku 

Uutta Itä-Helsinkiä -tilaisuudessa kaupungin työntekijät esittelivät tiiviisti alueen 

ajankohtaisia suunnitelmia ja hankkeita. Kysymyksiä tilaisuutta varten oli voinut esittää 

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

Tilaisuudessa oli käytössä chat, jonka kautta esityksiä pystyi kommentoimaan ja 

kysymään lisätietoja. Chattiin tulleisiin kysymyksiin pyrittiin vastaamaan tilaisuuden 

aikana suoraan kirjallisesti tai suullisesti. Suulliset vastaukset voi kuunnella illan 

tallenteesta. 

Tilaisuutta seurasi ja siinä oli samanaikaisesti paikalla maksimitilanteessa lähes 350 

kaupunkilaista. Chattiin tuli tilaisuuden aikana noin 280 kommenttia ja kysymystä. 

Tähän dokumenttiin on koottu chattiin tulleita kysymyksiä ja kommentteja 

aikajärjestyksessä. Jos niihin ehdittiin tilaisuuden aikana vastaamaan, löydät myös 

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

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

kirjoitettiin. Vastaukset ovat ”Vastaus” -sanan jälkeen. 

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

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

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

sanan ”Kello” perässä. 

Dokumentin loppuun on koottu tilaisuuden chatissä jaetut linkit. 

Illan aikana chattiin tulleet kysymykset ja kommentit sekä 

vastauksia niihin 

Viesti valvojalta 
Kello 16.46 

Tervetuloa Uutta Itä-Helsinkiä -asukastilaisuuteen. Tilaisuus alkaa kello 17.00 ja päättyy kello 

20. Ilta on nopeatempoinen infotilaisuus, joka koostuu noin kahdestakymmenestä tiiviistä 

esityksestä. Esityksiin ovat vaikuttaneet Kerrokantasi-palvelussa esittämänne 

ennakkokysymykset ja kommentit. Kannattaa siis jatkossakin osallistua aktiivisesti – suuri kiitos 

kysymyksistänne ja kommenteistanne! 

Viesti valvojalta 
Illan ohjelman löydät täältä: https://tapahtumat.hel.fi/fi/events/helsinki:agcwdxj2am 



 

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

Asiantuntijamme ovat massa niihin illan ajan. 

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

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

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

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

mieltä, mutta ei mennä henkilökohtaisuuksiin tai asiattomuuksiin. - Vastaamme 

mahdollisimman moniin kysymyksiin. Esitäthän saman kysymyksesi vain kerran. - Kysyä sopii 

myös ruotsiksi ja englanniksi. - Kysymykset ja vastaukset julkaistaan verkossa jälkikäteen 

nimettömänä 

Viesti valvojalta 
Kannattaa tilata Suunnitelmavahti. Se helpottaa Helsingin suunnittelun seuraamista, 

mielipiteiden kertomista ja vaikuttamista. Tilaajat saavat sähköpostiinsa viikoittain ilmoituksen, 

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

Suunnitelmavahdin osoitteesta https://hel.fi/suunnitelmavahti 

Viesti valvojalta 
Illan ohjelman löydät täältä: https://tapahtumat.hel.fi/fi/events/helsinki:agcwdxj2am 

Kysymys tai kommentti 
Kello 17.02 

Toive: Voisiko Suunnitelmavahtia kehittää niin, että saisi tilata vain oman alueen 

suunnitelmat? 

Vastaus 
Hei, hyvä kysymys. Tätä on hiukan selvitetty, mutta vaatii teknisesti kehittyneempää ohjelmaa 

Suunnitelmavahdin moottoriksi. Välitän toiveesi kyllä kaupunkiympäristön viestintään, niin 

tietävät että tätä toivotaan :) / vuorovaikutusasiantuntija Tiina 

Kysymys tai kommentti 
Missä vaiheessa etenee itäisen Helsingin saariston kehittäminen? 

Vastaus 
Ainakin Villingissä on jonkin verran mahdollisuuksia kehittää merellisiä matkailupalveluja. 

Järjestämme niistä tonteista kilpailuja todennäköisesti ensi vuonna. Terv. Ilkka Aaltonen / 

tontit 

Viesti valvojalta 
Kannattaa tilata Suunnitelmavahti. Se helpottaa Helsingin suunnittelun seuraamista, 

mielipiteiden kertomista ja vaikuttamista. Tilaajat saavat sähköpostiinsa viikoittain ilmoituksen, 

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

Suunnitelmavahdin osoitteesta https://hel.fi/suunnitelmavahti 



 

Kysymys tai kommentti 
Miten kaavoituksessa otetaan huomioon terveyspalvelujen tarve, jos alueelle tulee lisää 

asukkaita? Minun käsitykseni mukaan tätä ei huomioida, vaan jätetään soten huoleksi. Koska 

suunnitelmaa ei tehdä, palvelujen tarjonta ei Itä-Helsingissä asukasmäärää. Mitä tilanteen 

korjaamiseksi aiotaan tehdä? 

Vastaus 
Merkittävissä suunnitteluhankkeissa palvelutarpeet käydään läpi myös SOTEn kanssa. SOTE 

kuitenkin arvioi ja suunnittelee itse palvelutarpeensa ja -verkkonsa hyödyntäen kaupungin 

virallista väestöennustetta, joka tällä hetkellä ulottuu vuoteen 2036 saakka. Voimassa olevien 

asemakaavojen sekä vireillä ja suunnitteilla olevien maankäytön muutosten tiedot ovat 

väestöennusteen laatijoiden lähtötietoina, ja näin ollen kaupunkisuunnittelun kehityskuva on 

myös SOTE-palveluverkon pohjana. Mikäli SOTE näkee tarpeen palveluverkon täydentämiselle, 

esittää se sen kaupunkiympäristön toimialalla, joka alkaa valmistella asiaa esitetyn 

tarvekuvauksen mukaan. Asemakaavoitus ei siis esitä uusia SOTE-palveluita, ellei SOTE ilmoita 

sellaisten tarpeesta. 

Kysymys tai kommentti 
Koska uutta itä-helsinkiä rakennetaan Sipoolta annektoiduille pelloille, että ei tarvitse pilata 

meidän itä-helsinkiläisten asuinalueita "täydennysrakantimella" puistojemme ja 

firheralueidemme päälle niitä tuhoten? 

Vastaus 
Östersundomin alueelle valmistellaan parhaillaan osayleiskaavaa. 

Kysymys tai kommentti 
Vihreänä ja vehreänä haluamme sen myös säilyttää, tai siis sen, mitä on jäljellä. 

Kysymys tai kommentti 
Kello 17.15 

Kehittäkää vahtia, jotta saamme vastauksia eikä tilatkaa vahti -hokemia. Täytyy voida valita, 

mitä asiaa seuraa, muussa tapauksessa vahtinne on vain häiriöksi. 

Vastaus 
Hei, kiitos palautteesta. Meillä kaupungin asiantuntijoilla on aivan sama toive :) Vien toiveesi 

eteenpäin viestintään. Kehittäminen vaatii viestinnältä sekä työaikaa että vahdin taakse 

parempaa tekniikkaa :) Suunnitelmavahdin otsikko muotoillaan niin, että otsikkokentässä 

näkyvät ne alueet, joiden asioita kulloisessakin vahdissa käsitellään. Jos otsikossa ei mainita 

alueita, jotka sinua kiinnostavat, voi vahdin heittää avaamatta roskiin. / 

vuorovaikutusasiantuntija Tiina 

Kysymys tai kommentti 
Eiköhän raitioteiden rakentamin voida jo unohtaa kun on kerran jo sähköbussit! Bussi toimii 

talvella Bussi ei pelkää lehtiä raiteilla Bussi väistää esteet Bussin reitti muuttuu helpolla 

tarpeen mukaan jne. jne.... 

Vastaus 



 

Raitioliikenteeseen varaudutaan uusien asemakaavojen valmistelussa yleiskaavan mukaisesti, 

mutta varsinaiset toteutuspäätökset tehdään aikanaan raitiotiekohtaisesti erikseen. / Johanna 

Iivonen, liikenne- ja katusuunnittelu 

Vastaus 
Bussilikenteellä pärjätään toistaiseksi oikein hyvin, mutta kaupungin kasvu edellyttää 

varautumista myös suuremman kapasiteetiin joukkoliikenteeseen. 

Kysymys tai kommentti 
Siis miksi tarvitsee rakentaa vihersuojelualueille? 

Kysymys tai kommentti 
"Itä-Helsinki kasvaa, segregaatio." Onko kaupunki miettinyt miten asiaa voidaan parantaa ? 

Vastaus 
Kaupunki seuraa aktiivisesti eri kaupunginosien viihtyisyyttä, turvallisuutta sekä 

sosioekonomista kehitystä, ja pyrkii kehittämään erityisesti alueita, jotka ovat muita 

heikommassa asemassa. Kaupunki on esimerkiksi valinnut viisi eri aluetta 

kaupunkiuudistusalueiksi, joilla tehdään monipuolisesti erilaisia tilannetta tasapainottavia 

toimenpiteitä. 

Kysymys tai kommentti 
Miksi siis sanotaan, että talot menee alta vaikka suurin osa on omassa omistuksessa 

tontteineen ? 

Kysymys tai kommentti 
Miksi kaupunki näkee näin nopean väestönkasvun tavoiteltavana ja mistä nämä kaikki 

asukkaat oikein tulevat? Viheralueiden rakentaminen tukkoon tuskin ainakaan tänne 

houkuttelee.. 

Vastaus 
Helsingin väestönkasvu tulee kolmesta eri lähteestä: 1. Luonnollinen väestönkasvu. Helsingissä 

on nuori väestö joka tuottaa tehokkaasti uusia kaupunkilaisia. 2. Muutto ulkomailta. Helsinki 

on monesta näkökulmasta houkutteleva kaupunki, jossa on paljon työmahdollisuuksia. 3. 

Muutto muualta Suomesta. Suomi on edelleen kaupungistuva maa, jossa väestö keskittyy 

suuriin kaupunkeihin. Helsinkiin muutetaan, koska kaupunki on vetovoimainen. Helsingissä 

puolueet ovat sitoutuneet korkeisiin asuntotuotantotavoitteisiin, joiden tavoitteena on tarjota 

asumismahdollisuuksia ja hillitä asuntojen hinnannousua. 

Kysymys tai kommentti 
ei kai mikään/kukaan sentään kaupunkia "pakota" rakentamaan viher-/suoja-alueille? 

kaupunki vain valitsee tehdä niin. yhdellä suulla ollaan niin vihreitä ja toisella suulla taas 

nakerretaan viherlänttejä täsmäiskuilla. milloin maaninen rakentaminen loppuu? sittenkö 

(vasta), kun kaupungin rajat tulevat rakentajia n? 

Kysymys tai kommentti 
Kello 17.20 



 

Kun kaupunki laajenee itään Sipoolta otetuille alueille, toivottavasti itäväylän kantokykyä 

autoille kasvatetaan reilusti, muutoin suunnitellan vain ruuhkia. 

Vastaus 
Liikenteen kasvu pyritään ohjaamaan kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti kestäviin 

liikennemuotoihin. Siksi varaudutaan mm. raitioliikenteeseen. / Johanna Iivonen, liikenne- ja 

katusuunnittelu 

Kysymys tai kommentti 
Ihmettelen kyllä suuresti miten nykyiset terveydenhuolto mahtaa kestää?? kun rakennetaan 

kokoajan lisää mutta terveyspalvelut 

Vastaus 
Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen suunnittelussa huomioidaan 

viimeisimmät viralliset väestönennusteluvut niin rakennuksen kuin resurssimäärien 

suunnittelussa / Lars Rosengren, Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen projektipäällikkö 

Kysymys tai kommentti 
Ei kai nyt itäväyllä bulevardisoida kuvan mukaisesti se olisi täysi katastrofi liikenteellisesti... ?!? 

Kun itään rakennetaan lisää alueita tulee liikenteen sujua keskustan suuntaan joustavasti, 

nimeomaan omilla sähköautoilla. 

Vastaus 
Nyt tehdään suunnitteluperiaatteita. Liikennejärjestelyt suunnitellaan myöhemmin. 

Toistaiseksi on tarkoitus varautua 2 + 2 kaistaiseen poikkileikkaukseen. 

Kysymys tai kommentti 
Miten on huomioitu, että maailma ei ehkä kuitenkaan lopu 2050, mutta tällä tahdilla 

Helsingistä kyllä tila loppuu? 

Kysymys tai kommentti  
Siis miten on terveydenhuolto, paloasemat, poliisi yms ajateltu että kestää tämän 

ihmismäärän??? Vai onko niitä lisätty myös suhteutettuna ihmismäärään??? 

Vastaus 
Myllypuron terveys ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen suunnittelussa huomioidaan 

väestönkasvun ennusteet vuoteen 2036 saakka. Lars Rosengren, Myllypuron terveys- ja 

hyvinvointikeskuksen projektipäällikkö 

Kysymys tai kommentti 
Milloin 2009 Sipoolta Helsingille saatu alue saadaan asumiskäyttöön? Viiteentoista vuoteen ei 

ole tapahtunut mitään. Itä-Helsingissä on kohta kaikki metsät ja puistot rakennuttu, kun siellä 

seisoo pellot tyhjinä. Tämä yhtälö ei toimi. 

Vastaus 
Östersundomin alueelle valmistellaan parhaillaan osayleiskaavaa. 

Kysymys tai kommentti 



 

Tavoitteena toivottavasti myös säilyttää nämä upet männyt, jotka viimeisen 20 vuotta on 

tehokkaasti koko Suomesta hakattu. Suosittelisin tutustumaan Viron luontoon, siellä on vielä 

jäljellä se tunnelma, joka Suomessa oli vuosikymmeniä sitten. 

Kysymys tai kommentti 
Kello 17.30 

Miten Myllypuron risteysalue (Kehä I-Myllypruontie) on suunniteltu toteutettavan, jotta 

liikenne saadaan sujuvaksi. Ongelmana on myös Alakiventie, josta mennään urheilukentille. Se 

on bussiväylä ja todella ruuhkainen. Autot ajavat katukäytävän puolella, kun ohittamaan ei 

pääse kadunvarsipysäköinnin takia. Onko kentille suunnitteilla vaihtoehtoisempaa reittiä? 

Vastaus 
Myllypuron ja Kehä I:n risteyksestä on valmistunut tie- ja rakennussuunnitelmat. Valitettavasti 

risteys ei ole lähivuosien investointiohjelmassa ainakaan valtion rahoituksen osalta. 

Alakiventielle ei ole tulossa muutoksia liikennejärjestelyihin. 

Kysymys tai kommentti 
Miten asuminen voi olla melunsuojaksena Itäväylän bulevardilla? Asuminen ei voi avautua 

tuohon meluun eli avattavia ikkunoita ei voi suunnata valtaväylälle. Eli onko sittenkin kyse 

jotain muusta kuin asuinrakentamisesta? 

Vastaus 
Meluntorjunnasta tulee toki huolehtia tarkemmassa suunnittelussa eli asemakaavoituksessa. 

Lähtökohtaisesti liikennemäärän vähentäminen olisi tavoitteellisin keino vähentää melua, 

mutta varsinkin pääväylillä siihen vaikuttaminen on haasteellista. Siten mm. rakennusten 

massoittelu on yksi keinoista, jolla pyritään torjumaan tieliikenteestä koituvaa melua 

kohteissa, johon on tulossa uutta rakentamista. Myös asuntojen avautumiseen tulee kiinnittää 

huomiota. Asemakaavaan voidaan asettaa äänitasoerovaatimukset, jotta väylää 

(melulähdettä) lähempänä sijaitsevien rakennusten sisätiloissa päästään tarpeeksi mataliin 

melutasoihin. Melusuojauksen roolia meluntorjunnan kokonaisuudessa tulee arvioida, kun 

siirrytään suunnittelussa luonnostelemaan rakennusmassoja. Yleensä etenkin kovien 

melutasojen väyläympäristöissä melusuojauksella suojataan tehokkaammin piha-alueita kuin 

rakennuksia, sillä melu helposti kiipeää ylempiin kerroksiin melusuojauksen yli. Muutokset 

liikenneväylissä edellyttävät aina vaikutusten arviointia, joten siinä yhteydessä aina arvioidaan 

myös melusuojaustarve. Kenties joissakin paikoissa joudutaan meluesteitä siirtämään uuteen 

paikkaan jalkakäytävien/pyöräteiden takia. 

Kysymys tai kommentti 
Pysäköintipaikkoja, joiden tieltä kaadetaan alueen upeat puut - täydellinen kuvaus 

nykymaailman prioriteeteista. 

Kysymys tai kommentti 
Milloin seuraavan kerran tarkastellaan väestökasvu ennusteita, tehty ennen korona aikaa ja 

tuntuvat nyt todella utopistisilta? 

Vastaus 



 

Väestöennusteita tarkastetaan vuosittain. Nyt näyttää siltä, että koronavuosien jälkeen on 

palattu pitkälti normaalille kasvu-uralle. Helsingin väkiluku kasvoi viime vuonna 

ennakkotietojen perusteella yli 6 000 asukkaalla. 

Kysymys tai kommentti 
Kuntalaisten ideat kaupungin kehittämisestä kuulostavatkin jo paljon paremmalta :) 

Kysymys tai kommentti 
Miten haitalliset lajit on huomioitu puistojen hoidossa? Aarrepuistokin pukkaa jo jättipalsamia. 

Vastaus 
Katriina Arrakoski: Huolehdimme, ettei uusissa suunnitelmissa käytetä haitallisia tai 

silmälläpidettäviä vieraslajeja. Vanhojen puistojen osalta vieraslajeiksi muuttuneet lajit 

poistetaan ja agressiivisesti leviäviä lajeja, kuten jättipalsami, torjutaan mahdollisuuksen 

mukaan. Vieraslajien torjunta on todella suuri tehtävä. 

Kysymys tai kommentti 
Vartiokylä: Kuulin että edellisessä tapahtumassa oltiin todettu että kaupungin vuokratonttien 

vuokrasopimuksia ei tulla enää uusimaan vaan että vuokrasopimuksen loputtua tulisi voimaan 

hallintasopimus jossa olisi kaupungilla puolen vuoden irtisanomisaika. Onko näin? Koskeeko 

kaikkia kaupungin vuokratontteja vai vaan osaa? 

Vastaus 
Pääsääntöisesti vuokrasopimukset tullaan niiden päättyessä uusimaan samaan tarkoitukseen, 

johon ne oli aikaisemminkin vuokrattu. Mikäli jotain muuta vaihtoehtoa haluttaisiin tutkia, se 

tehtäisiin vuokralaisen kanssa yhteistyössä ja neuvotellen. Erityisesti asuntotonteilla 

muutokset ovat erittäin harvinaisia. /Miia Pasuri, tontit 

Kysymys tai kommentti 
Itäväylä kulkee jo nyt keskellä pientaloaluetta ja jos sitä laajennetaan , lähtee ihmisilta talot 

alta, puhumattakaan , että meillä on Vartiokylässä ISOT viheralueet 

Vastaus 
Itäbulevardin liikennealue on likimain samankokoinen kuin nykyisen maantien asemakaavan 

mukainen liikennealue. 

Kysymys tai kommentti 
Vartioharjun pientaloalue: Jos kerrostalorakentaminen sijoittuu Itäväylän varrelle niin vielä on 

edelleen epäselvää minne. Nyt Itäväylän varrella on paljon ihmisten koteja, joten mitä näille 

tapahtuu? Jokaisessa esityksessä perustellaan, että pyritään noudattamaan maanomistajien 

tahototilaa,mutta kun kyseessä on kaupungin vuokratontti niin silloinhan maanomistaja on 

ilmeisesti kaupunki. Kaupunki nostaa vuokratonttien vuokraa jo 2023 - onko tarkoitus nostaa 

tonttivuokria vuosittain niin, että asukkaat "pakotetaan" myymään talonsa ja muuttamaan 

pois alueelta? 

Vastaus 



 

Kaupungin vuokratonttien maanvuokrasopimukset on sidottu sopimusten ehtojen mukaisesti 

elinkustannusindeksiin. Nämä vuotuiset korotukset ovat automaattisia ja korotuksen suuruus 

riippuu indeksin vuotuisesta kehityksestä. /Miia Pasuri, tontit 

Kysymys tai kommentti 
Kello 17.35 

Itäinen kaupunkibulevardi: Missä vaiheessa suunnitelmissa kerrotaan, koska alueelle tulee 

lisää päiväkoteja? Tuleva uusi koulu ja koulun yhteyteen tuleva päiväkoti, ei tule riittämään 

oppilasmäärältään nykysuunnitelman n 6000 uuden asukkaan lisäystä alueelle. Minne lapset 

menevät päiväkotiin / kouluun? Uusi koulu riittää 1-6 luokkien osalta juuri ja juuri 

nykyoppilasmäärälle. Uuden koulun suunnitelman konaiskapasiteetti sisältää kuitenkin 

päiväkodin sekä kouluasteet 1-9lk, joten laajennus ei ole iso. 

Kysymys tai kommentti 
Onko täällä sote-toimialalta ketään kertomassa terveyspalvelujen riittävyydestä, jos näin 

paljon aiotaan rakentaa? Sote aina unohtuu. 

Vastaus 
Hei! Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksesta on tulossa soten esitys noin klo 18.35. 

Uutta Helsinkiä -verkkotilaisuudet ovat kaupunkiympäristön toimialan järjestämiä tilaisuuksia 

ja siitä varmasti johtuu, että muiden toimialojen asiat ovat ohjelmassa pienemmällä 

painoarvolla. / Tiina Antila-Lehtonen kaupunkiympäristön viestinnästä 

Kysymys tai kommentti 
Marian hyviin kommnetteihin viitaten; olette´ko muuten huomanneet, että niin kuin 

äänestätte niin kaupunkia kehitetään. Suurimmat puolueet päättävät 

Kysymys tai kommentti 
Toinen haitallinen laji on Hanhet, vaikka kaupunki toisin määrittelee. Virossa tuota kantaa saa 

supistaa metsästämällä, kansallisella päätöksellä, haloo helsinki! Nurmikot ja rannat takaisin 

ihmisille !!! 

Kysymys tai kommentti 
Segregaatio. Miksi kaikki itään ? 

Kysymys tai kommentti 
Vartiokylä: Alueella ei ole mitään palveluja nuorille - ei mitään toimintaa, ei mitään paikkaa 

minne mennä tai mitä tehdä? Onko tähän liittyen mitään suunnitelmaa? Oma stadin kautta on 

suunnitelma - mutta siitä ei ole kuulunut mitään eikä Vartiokylässä ole tällä hetkellä mitään 

paikkaa missä tätä toimintaa voisi nuorille järjestää. Myös alueen leikkipuistot ovat aivan 

surkeita ja kaupungin aikaisempien tilaisuuksien infojen mukaan alueelle ei ole tulossa 

parannuksia, vaikka tarve on tunnisettu. Miksi näin? Alueella asuu paljon lapsiperheitä. 

Vastaus 
Lasten ja nuorten palveluiden suunnittelua tehdään parhaillaan. Suunnittelussa tarkastellaan 

Mellunkylää ja bulevardin aluetta kokonaisuutena. Tilaverkon kehittämisen lisäksi 

suunnittelemme eri toimialojen kanssa yhteistyössä sitä, miten eri palveluiden sijoittamisella 



 

edistetään niiden saavutettavuutta. Viivi Snellman, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, 

palveluverkko 

Kysymys 
Valvoja: Nyt näyttää siltä, että koronavuosien jälkeen on palattu pitkälti normaalille kasvu-

uralle. Helsingin väkiluku kasvoi viime vuonna ennakkotietojen perusteella yli 6 000 asukkaalla. 

>>> Miksi sitten rakennetaan 8 000 asukkaalle/vuosi? 

Vastaus 
Hyvä kysymys! Uusien asuntojen ja uusien asukkaiden suhde ei ole suinkaan suoraviivainen. 

Esimerkiksi Helsingin väkiluku ei kasvanut 1980-luvulla lainkaan, vaikka kaupunkiin rakennettiin 

todella paljon taloja ja kokonaisia kaupunginosia. Iso syy on asuntokuntien pienentyminen 

(yksinasuvien määrä nousee edelleen), kotoa muutetaan aikaisemmin ja toisaalta omassa 

kodissa asutaan pidempään myös elämän loppupuolella elinajanodotteen nousun vuoksi. Myös 

esimerkiksi asumistukiuudistus vaikutti siten, että paljon opiskelijoita muuttaa nyt 

kimppakämpistä omiin asuntoihin kun tukijärjestelmä mahdollistaa sen entistä paremmin. 

Tämäkin vaikuttaa. 

Kysymys tai kommentti 
Itähelsingin kaupunkibulevardi: Milloin esitellään kaikkien erilaisten asukaskyselyiden tulokset 

ja palautteet niihin ja missä? Esim. se kysely jossa merkittiin mukavat ja ikävät paikat 

suunnittelualueella? 

Vastaus 
1.12.2022 pidetyssä asukasverkkotilaisuudessa esiteltiin mainitsemasi asukaskyselyn tuloksia. 

Asukaskyselyhän oli avoinna 9.5. -6.6.2022 osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä, 

ja vastauksia tuli 1040 - kiitos niistä! Suunnitteluperiaatteiden yhteydessä toukokuussa 2023 

päättäjille viedään tiedoksi ja päätettäväksi asukaskyselyn analyysi ja yhteenveto sekä 

mielipiteet ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman aikana tulleet mielipiteet sekä hankkeen 

esittely- ja asukastilaisuudet ja niissä esitettyä palautetta. 

Kysymys tai kommentti 
Nyt suunnitellaan rakentaminen mutta liikennejärjestelyt vasta myöhemmin?! Eikö ne pitäisi 

suunnitella samaan aikaan? Vuosaareen aiotaan rakentaa eri alueille asuntoja tuhansille ja 

tuhansille ihmisille "hyvien liikenneyhteyksien varteen". Mitä nämä "hyvät liikenneyhteydet" 

ovat? Metro on jo nyt ruuhka-aikoina täpötäysi ja Vuosaaren silta riittää juuri ja juuri 

nykyliikenteelle. 

Vastaus 
Toki liikenteen alustavia tilavarauksia suunnitellaan samaan aikaan maankäytön kehittämisen 

kanssa. Varsinaiset liikennejärjestelyiden tarkat mitoitukset suunnitellaan asemakaavojen 

valmistelun yhteydessä. 

Kysymys tai kommentti 
Mites, kun omakotitalotonttien omistajat ottavat yhteyttä kaupunkiin, ja kaupunki alkaa 

suunnitella kerrostaloasumista pientaloalueen keskelle kiinnittämättä huomiota alueen 



 

muiden asukkaiden mielipiteisiin tai alueen yleiseen tunnelmaan? Puistolassa tällainen on 

ilmeisesti menossa toteutukseen, toivon, ettei Itä-Helsingissä tapahdu samaa. 

Vastaus 
Asemakaavoitusta ohjaa yleiskaava 2050, sikäli kun omakotitontilla nähdään olevan 

täydentämismahdollisuuksia, alkaa asemakaavaprosessi maanomistajan 

asemakaavahakemuksesta. Kaavoitus alkaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla ja 

kaavoituksessa on asianosaisilla ja kuntalaisilla vuorovaikutus- ja vaikuttamismahdollisuudet. 

Kysymys tai kommentti 
Kello 17.50 

Jääurheilukeskusta ei mielestäni tarvita mihinkään. Ei ainakaan minnekään, missä viheralueet 

jäisivät sen alle. Matokalliolle sitä ei saa rakentaa. Eikö kaupungin pitäisi tukea sellaisia 

urheilumuotoja, jotka olisivat ensinäkin tulevaisuutta silmällä pitäen ekologisesti kestäviä sekä 

isomman yhteisön käytettävissä, eikä vain marginaaliurheilun lajiedustajien hyödynnettävissä? 

Kysymys tai kommentti 
Miksi Itäbulevardia suunnitellaan jo nyt ja perustellaan raitiotiellä, kun Östersundomin tilanne 

auki? 

Vastaus 
Itäväylän kaupunkibulevardi on merkitty yleiskaavaan 2016. Suunnitteluperiaatteet esittelee 

mahdollisuuksia ja alueen kehittämisen potentiaalia ja antaa eväitä tulevaan 

asemakaavoitukseen, sekä toimii myös tiedottavana materiaalina esitelleen alueen 

potentiaalista kaikille tasapuolisesti. Kyseessä on periaatteelliset ratkaisut noin 50 vuoden 

aikajänteellä eli erittäin pitkän aikavälin kehitys, joka toki sisältää myös erilaisia 

epävarmuustekijöitä. Valmistelu on tullut vireille kaupungin aloitteesta ja 

suunnitteluperiaatteista päättää kaupunkiympäristölautakunta. Yleiskaavassa on merkintä, 

että liikenne toimii joko pikaraitiotiellä tai runkobussilla. Raitiotievarauksen tarve arvioidaan 

Östersundomin yleiskaavoituksen yhteydessä. Tämä pidetään mukana väylän tilatarpeen 

määrittelyssä. Mikäli ilmenee, että jotain tehtyä liikennevarausta ei tarvita, tila käytetään 

esimerkiksi väylän ilmeen vihertämiseen. 

Kysymys tai kommentti 
Varsinkin virtaavien vesien tuntumassa kasvavat jättipalsamit pitäisi poistaa ennen kukkimista, 

samoin muutkin haittalajit. 

Kysymys tai kommentti 
Mikä on tämä huhu Helsingin kaupungin energiayhtiön Helenin myynnistä ??? Ei ole 

asukkaiden etu! 

Vastaus 
Hei, tilaisuuden back stagella ei taida olla asiantuntijaa, joka pystyisi valaisemaan tätä asiaa / 

Tiina viestinnästä 

Kysymys tai kommentti  
Onko itä-Helsinkiin metroasemien lähistölle rakentumassa oikeita umpikortteleita? 



 

Vastaus 
Yksi umpikortteli on itse asiassa juuri valmistunut osoitteeseen Kauppakartanonkatu 16. Ja 

lisää ollee tulossa. Alustavia luonnoksia kantakaupunkimaisista umpikortteleista on tehty 

Eastonin ja Maamerkin lähiympäristöön. 

Kysymys tai kommentti 
Mellunmäki: Tilapalvelujen esittelyn yhteydessä mainittiin, että Naulakallion lastenkoti 

uudistetaan. Pysyykö se kuitenkin samalla paikalla ja mitä muutoksia siihen on tulossa? 

Vastaus 
Naulakallion lastenkodin uudisrakentaminen on tarkoitus tehdä siten, että vanhat rakennukset 

puretaan ja samalle tontille rakennetaan uudisrakennus.  

Kysymys tai kommentti 
Tarvitsemme välittömästi Vene-Polttoaineaseman itähelsinkiin , esim. Vuosaareen, tehkää 

päätös jo tälle kesälle kiitos. 

Kysymys tai kommentti 
Miten Östersundomin liikenne sujuisi tällä Itäratikalla, kun se on yleiskaavassa suunniteltu 

Itäkeskukseen ja tämähän ei mm vähennä metron kuormitusta esim tuolal tulevaisuudessa 

ylikuormittuvalla osuudella. Millainen on matka-aikalaskelma Östiksestä keskustaan? 

Vastaus 
Östersundomin osayleiskaavan valmistelu on käynnistynyt. Työssä tarkastellaan vielä alueen 

joukkoliikennevaihtoehtoja, yhtenä siis raitiotietä Itäkeskukseen. Työn edetessä saadaan 

vastauksia myös yllä oleviin kysymyksiin. 

Kysymys tai kommentti 
Ei ole Itä-Helsingisä itään, on Itähelsinkiä! 

Vastaus 
Kyllä, ja Östersundom, joka ei varinaisesti ole tämän tilaisuuden aiheena :) 

Kysymys tai kommentti 
ei ääntä! 

Vastaus 
Hei, äänet kyllä kuuluvat. Tarkitathan oman laittesi asetukset. Voit myös kokeilla mennä pois 

tilaisuudesta ja liittyä uudestaan. Se saattaa auttaa :) 

Viesti valvojalta 
Illan ohjelman löydät täältä: https://tapahtumat.hel.fi/fi/events/helsinki:agcwdxj2am 

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

Asiantuntijamme ovat massa niihin illan ajan. 

Viesti valvojalta 



 

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

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

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

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

mieltä, mutta ei mennä henkilökohtaisuuksiin tai asiattomuuksiin. - mme mahdollisimman 

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

englanniksi. - Kysymykset ja vastaukset julkaistaan verkossa jälkikäteen nimettömänä 

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

kysymykset ja vastaukset julkaistaan verkossa jälkikäteen nimettömänä. Tallenteen ja chatin 

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

Menneet tilaisuudet 

Viesti valvojalta 
Kannattaa tilata Suunnitelmavahti. Se helpottaa Helsingin suunnittelun seuraamista, 

mielipiteiden kertomista ja vaikuttamista. Tilaajat saavat sähköpostiinsa viikoittain ilmoituksen, 

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

Suunnitelmavahdin osoitteesta https://hel.fi/suunnitelmavahti 

Viesti valvojalta 
Anna palautetta tästä illasta: https://forms.office.com/e/JpKtwwMuXz 

Kysymys tai kommentti 
Vuosaari: Miten Ullaksenpuisto, kai suunnitellut rakennukset puistoon on peruttu? 

Vastaus 
Meri-Rastilan täydennysrakentamiskaavoista on valtuusto jo tehnyt päätöksensä, eikä 

rakentamisen perumista ole suunnitteilla. 

Kysymys tai kommentti 
Vuosaari: koska vuosaaren Terveyskeskuksesta saadaan toimiva ? 

Vastaus 
SOTE-toimiala tekee töitä asian eteen. Esimerkiksi hoitojonoja on jo saatukin lyhenemään. 

Kysymys tai kommentti 
Itäkeskuksen uimahallin päällä oleva kallio toimiin huumeitten käyttäjien oleskelu alueena. 

Hoitaako kaupunki piikkien ja roskien keruun ? Tästä on kaupungille lähetetty myös tietoa, 

mutta mitään ei ole tapahtunut. 

Kysymys tai kommentti 
Vartiokylä: Miten täydennysrakentaminen kaupungin vuokratonteilla missä on omakotitalo? 

Nyt puhuttiin vaan täydennysrakentamisesta kerrostaloalueella tai omistustonttialueella. 

Miten siis vuokratontit missä omakotitalo? 

Vastaus 



 

Vuokratontilla olevan omakotitontin täydennyrakentaminen on sinänsä mahdollista, 

kuitenkaan kaupungilla ei ole varsinaista "prosessia" siihen. Kannattaa myös tutkia onko 

tontilla käyttämätöntä rakennusoikeutta, yksittäisten omakotitonttien 

täydennyskaavoittaminen on työlästä, eikä siihen välttämättä ole heti resursseja, joten niitä 

mahdollisesti tehdään yhdessä muiden hankkeiden kanssa. Arto Korkeila / tontit-yksikkö 

Kysymys tai kommentti 
Mitä tapahtui Saariseläntielle suunnitelluille kerrostaloille? 

Vastaus 
Rakennuskustannusten kova nousu on aiheuttanut vaikeuksia saada toteutus pysymään ARAn 

kustannusraameissa. Yhden kerrostalon eteen on tehty paljon suunnitteluyhteistyötä ja 

toivottavasti hanke saadaan lvihdoin liikkeelle. Peter Haaparinne, tiimipäällikkä, Maanhankinta 

Kysymys tai kommentti 
Puotinharjuun muutettu, koska luonto lähellä. Ei siksi että asutaan kylki kyljessä. Avaruutta 

tarvitaan myös. 

Kysymys tai kommentti 
Mahdotonta seurata yhtäaikaisesti tällaista hätäistä pikainfoa ja keskustelukenttää.saati 

esittää vielä kysymyksiäkin. 

Vastaus 
Hei, olet oikeassa. Teams on kaupungilla käytössä oleva ohjelma ja siinä on omat rajoitteensa. 

Tuotamme kuitenkin tallenteen ja myös chatin vastauksineen verkkoon jälkikäteen juuri tästä 

syystä - voit palata chattiin ja tallenteeseen myöhemmin. Jos et saanut vastausta kysymyksiisi, 

voit kysyä ottamalla yhteyttä kuhunkin suunnittelijaan tai laittamalla kysymyksesi osoitteessa: 

hel.fi/palaute / Vuorovaikutusasiantuntija Tiina Antila-Lehtonen 

Kysymys tai kommentti 
Onko kaavoituksesta nykyisin vain tällaisia verkkotilaisuuksia? Olisi hyvä järjestää edelleen 

myös sellaisia tilaisuuksia mihin ihmiset voivat tulla paikanpäälle keskustelemaan teidän 

kanssanne. 

Vastaus 
Tervetuloa 15.2. Myllypuro-Seuran Myllypuroa koskevaan asukastilaisuuteen, jossa paikalla on 

kaupungin puolelta kaavoitus, liikenne- ja maisemasuunnittelu sekä tonttiasiamies. 

Vastaus 
Hei, järjestämme myös tilaisuuksia paikan päällä. Ensi viikolla on myös Violanpuiston päivkotiin 

liittyvä tilaisuus päiväkodilla. Monille kaupunkilaisille on saamamme palautteen mukaan 

yhdenvertaisempaa tulla mukaan verkkotilaisuuksiin. Osallsitujaprofiili on mm. nuorentunut, 

koska ruuhkavuosiaan elävät vanhemmat pääsevät linjoille paremmin kuin paikan päälle. Myös 

liikuntaesteiset ja huonommin liikkuvat iälläät ovat antaneet kehuja estettömyydestä. / 

vuorovaikutusasiantuija Tiina Antila-Lehtonen 

Kysymys tai kommentti 



 

Tiina Antila-Lehtonen: Monille kaupunkilaisille on saamamme palautteen mukaan 

yhdenvertaisempaa tulla mukaan verkkotilaisuuksiin. >>> Missähän tätä on kysytty, oletan että 

verkossa? 

Vastaus 
Hei M, palautetta on tosiaan kysytty palautelomakkeella näiden tilaisuuksien yhteydessä. 

Teetämme myös vuosittain otantatutkimuksen, jossa otos on 1 000 eri ikäistä ja eri puolilla 

Helsinkiä asuvaa kaupunkilaista. Myös tässä tutkimuksessa on ollut tuloksena se, että 

kaupunkilaiset haluavat mieluiten osallistua verkossa: vastat kyselyihin tai osallistua 

verkkotilaisuuksiin. Järjestämme toki myös tilaisuuksia suunnittelualueilla, ensi viikolla 

esimerkik on muistaakseni kaksi paikan päällä -tilaisuutta. / Tiina 

Kysymys tai kommentti 
Milloin Itäväylän bulevardisoiminen on ajateltu alkavan? 

Vastaus  
Tämä riippuu hyvin paljon muusta maankäytön kehittymisestä, joten täsmällistä aikataulua on 

mahdoton sanoa. Ainakin toistaiseksi Itäväylän itäosa on valtion maantietä, joten valtio 

toistaiseksi Itäväylän itäosan kehittämisestä. 

Kysymys tai kommentti 
Unohtakaa jo noi ratikat, viime vuosituhannen tekniikkaa... 

Kysymys tai kommentti 
Miksi turvallisista pyöräteistä erillisinä kevyen liikenteen väylinä on luovuttu ja nyt täällä 

periferiassakin tehdään pyöräteitä autotielle!, jopa koulujen ja päiväkotien läheisyydessä. Ei 

hyvä! Tämä ei ole turvallista lapsillemme! 

Vastaus 
Pyöräliikenteen suunnittelun lähtökohta on luoda nykyistä paremmat edellytykset 

polkupyörän käytölle arkisena kulkuvälineenä. Tavoite ei ole rakentaa pyöräteitä, vaan 

kehittää pyöräilyolosuhteita ja parantaa liikenneturvallisuutta kokonaisvaltaisesti sekä sovittaa 

pyöräilyä ja muuta liikennettä yhteen koko katuverkon laajuudessa. Vaihtoehtona on 

sopeuttaa pyöräilyä muuhun liikenteeseen (esim. erillisellä pyörätiellä) tai sopeuttaa muuta 

liikennettä pyöräilyyn (liikenteen rauhoittaminen). 

Vastaus 
Pienemmät, alle 12-vuotiaat koululaiset voivat jatkossakin pyöräillä jalkakäytävällä. 

Jalankulkijoiden turvallisuus paranee, kun nopeammin pyöräilevät vanhemmat koululaiset ja 

aikuiset käyttävät asuntokaduilla ajorataa. 

Kysymys tai kommentti 
Onko Vantaan ratikan tulosta edes päätetty vielä Vantaalla? 

Vastaus 
Vantaan ratikan yleissuunnitelman jälkeen on päätetty raitioyhteyden jatkosuunnittelusta niin 

Helsingin kuin Vantaan kaupunkien puolella. Investointipäätös pyritään tekemään tämän 

vuoden aikana. 



 

Kysymys tai kommentti  
Kello 18.15 

Uusi rakentaminen ei takaa mitään parannuksia, ainakin Länsi-Herttoniemessä palvelut 

poistettiin uusien rakennusten tieltä ja luonto- ja virkistysympäristöä menetettiin! 

Kysymys tai kommentti 
Puotinharju-väestösuoja, onko vielä toimiva ? 

Vastaus: Arhotie 17 C sijaitseva väestönsuoja ei ole enää käyttökuntoinen.  Kastelholman 

väestösuoja Olavinlinnantie 3 C on käyttökuntoinen.  

Kysymys tai kommentti 
Voisiko järjestää opasteet ja infotaulut historiallisiin kohteisiin, esim. Mustikkamäen 

juoksuhautojen läheisyyteen. 

Kysymys tai kommentti 
Mitä itse halusin lapsena: metsää, luontoa, puistoja, kiviä ja kantoja. Seikkailuja luonnossa. 

Uskoisin, että nykylapset haluaisivat samaa. 

Kysymys tai kommentti 
Puotinharjuun muutettu, koska liikenneyhteydet ja palvelut lähellä. Lisää taloja ja erityisesti 

kivijalkapalveluja mahtuu. 

Kysymys tai kommentti 
Kontula: Miten hillitään liiketilojen vuokrien nousua, mikäli vanhan ostarin tilalle rakennetaan 

uusi ostoskeskus? Myllypuron uudessa ostoskeskuksessa tuntuu pärjäävän lähinnä Hese ja 

Kotipizza, kun vuokriin ei yksityisravintoloitsijoilla ole varaa, liiketiloja jatkuvasti tyhjillään. 

Vastaus 
Monet vanhat ostarit ovat peruskorjausiässä. Vanhojen tilojen peruskorjaaminen on kallista ja 

tilojen toiminnallisuus ei parane. Välttämättä uudet tilat eivät ole aina peruskorjattuja 

kalliimpia. Terv. Ilkka Aaltonen / tontit 

Kysymys tai kommentti 
Vähemmän niissä koronaa edeltävissä läsnätilaisuuksissa vaikutti olevan ihmisiä ja keskustelua. 

Toki joku hybridimalli voisi toimia. 

Kysymys tai kommentti 
Kuka täällä ratikka-busineksellä oikein rikastuu, kun tätä ajetaan kun käärmettä piippuun ?!? 

Kysymys tai kommentti 
Pyörätien opasteet maahan maalattuina jäävät lumen alle ja maalaukset kuluvat. 

Talvikunnossapito on heikkoa, reitit jäävät käyttämättä, jos niillä ei voi ajaa. Risteyksissä 

hankala hahmottaa pyöräilijän reittiä, kun ohjeet on maalattu kadun pintaan. Kasitaviivan ja 

yhtenäisen kevyenliikenteen kävelyyn ja pyöräilyyn jakavan yhtenäisen viivan merkitys ei ole 

kaikille tuttu, vaarallisia tilanteita syntyy, kun pelisäännöt ovat epäselviä. Joskus tuntuu, että 

autoliikenteessä on turvallisinta ajaa. En kaipaa baanoja, kaipaan inspiroivia ja turvalllisia 

reittejä - puita saa olla, ei niitä tarvitse kaataa. 



 

Kysymys tai kommentti 
Pyöräliikenteelle omat kevyen liikenteen väylät, kiitos!! Ei voida siirtää kaduille, ei voi.... 

Kysymys tai kommentti 
Raitiotie on kallimpi rakentaa, turha investointi 

Kysymys tai kommentti 
Kapasitteetiltään? Siis nopeudeltaan hitaamat kuin bussit.... 

Vastaus 
Uudet pikaratikat ovat bussiliikennettä tehokkaampia monin tavoin. 

Kysymys tai kommentti 
Metro on liian täynnä, varsinkin nyt pysyvänä Korona-aikana. Tulee mitoittaa istumapaikkojen 

mukaan! 

Kysymys tai kommentti 
Miten kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon apuvälineillä liikkuvat? Jalankulkuväylät ja 

suojatiet ovat monin paikoin erittäin huonossa kunnossa. Etenkin talvella melkein täysin 

kulkukelvottomia. 

Kysymys tai kommentti 
Kello 18.20 

Ei ole kyse uusista autokaistoja, vaan liikennesuunnitelusta, vihreät aallot yms. Käytetään 

nykyisiä kaistoja JÄRKEVÄSTI! 

Kysymys tai kommentti 
Koulujen ja päiväkotien läheisyydessä, ei voi tehdä näin !!! 

Kysymys tai kommentti 
Pienhiukkaset aiheuttavat dementiaa asukkaille kaikkien tieväylien lähellä. ne aiheuttavat 

tulehdusreaktion kehoon ja aivoihin, muutoksia on havaittu mm hippokampuksessa. Aivojen 

on todettu surkastuvan ihmisen aivojen altistuessa ultrapienille UP hiukkasille. Altistumisikä on 

tärkeä tekijä, UP hiukkaset ovat lapsille ja ikääntyneille haitallisimpia. Kukaan ei ole mitannut 

Vuosaaren ilmansaasteiden pitpisuuksia. Miksi rakennatte asuntoja paitsi melualueelle, myön 

hiukkaspäästöjen = teiden viereen mittaamatta pitoisuuksia ja selvittämättä niiden 

haittavaikutuksia; tämä koskee Meri-Rastilan kaavaa. ja miksi siirsitte 5-kerroksisen parkkitalon 

Merilahden peruskoulun tontille, s.e. lasten on pakko kulkea parkkitalon autosyöttöpisteiden 

ohi; onnettomuusriski vahvistaa lasten kaltoinkohtelua kuten myös P-taloon sijoitettavat 

työkoneet, joiden päästöt ovat huomattavasti suurempia kuin pienautojen, Samoin muiden 

autojen kylmäkäynnistys lisää aamuisin päästöjä kun lapset kulkevat kouluun P-talon ohi. tien 

toisella puolella ei ole edes jalkakäytävää, ja lapset kulkevat kouluun eteläpihan kautta. 

Kaavoittaja tiesi tämän. UP hiukkasten vaikutuksesta on kaksi EU-tutkimusprojektia 

meneillään. Milloin alatte mitata pienhiukkaspitoisuuksia Vuosaaressa ? 

Vastaus 



 

HSY seuraa pääkaupunkiseudun ilmanlaatua ja ylläpitää sivuillaan ilmanlaatukarttaa. 

Vuosaaren ilmanlaatu on parempi kuin Helsingissä keskimäärin. Meri-Rastilan itäosan kaavassa 

mahdollistetaan pysäköintitalon rakentaminen nykyiselle pysäköintialueelle. 

Kysymys tai kommentti 
Eikä ruvetaa haittaamaan liikennetä BUlevardisoinnilla.... 

Kysymys tai kommentti 
Metro on tyritty täydellisesti Espoon lýhyiden metro-asemien takia. Metron vastustajat 

Espooss tekivät vielä tämän viimeisenkin haitan. Todella lyhytnäköistä politiikka. Katsokaa nyt 

hyvät ihmiset miten äänestätte. 

Kysymys tai kommentti 
Miten Itäväylä voi vetää tulevaisuudessa, jos 80 / 70km vauhdista pitää bulevardiosalla 

hiljentää 40 / km:iin. Samalla myös tulee paljon lisää liittymiä ja liikennevaloja... 

Vastaus 
Itäväylä tulee bulevardisoinnin jälkeenkin olemaan pääkatu, jolla noudatetaan pääväylän 

suunnittelustandardeja. Nopeusrajoitus tulee olemaan pääkaduilla käytetty 50 tai 60 km/h. 

Suoria tonttiliittymiä ei ole myöskään tarkoitus sallia. Liikennevaloristeyksiä ei myöskään ole 

tarkoitus lisätä. 

Kysymys tai kommentti 
Joukkoliikenteen hinnat ovat karanneet käsistä. Kyllä, kysyntä lisää tarjontaa, mutta vaikeaa on 

sellaista kuluttaa, mihin ei ole varaa. 

Viesti valvojalta 
Asukastilaisuuksista saat tietoa tilaamalla Suunnitelmavahdin sähköpostiisi osoitteesta 

hel.fi/suunnitelmavahti. Voit myös seurata tilaisuuksiamme verkosta: hel.fi/asukastilaisuudet. 

Käytämme myös lehti-ilmoituksia paikallislehdissä kuten Helsingin Uutiset 

Kysymys tai kommentti 
Uusia pikaraitioteitä rakennetaan vain ja ainoastaan tonttien myyntivoittojen ja grynderien 

saamien rakentamiskeikkojen takia. Ihmiset saadaan liiu´kutettua kyllä muutenkin kuten täällä 

on todistettu 

Kysymys tai kommentti 
Itäkeskus: Milloin Itäkeskuksen metroaseman ja Raidenjokerin lopullisen päätepysäkin 

rakentaminen alkaa? Mistä myöhästyminen johtuu? Alunperinhän valmista piti tulla Raide-

jokerin valmistumisen aikaan. 

Vastaus 
Valitettavasti metroaseman uuden joukkoliikenneterminaalin ja hybridihankkeen 

toteuttaminen on viivästynyt mutkikkaiden neuvotteluiden takia. Aikataulusta ei ole vielä 

tietoa. Terv. Ilkka Aaltonen / tontit 

Kysymys tai kommentti 



 

Vartiokylä: oma yhtiö sijaitsee Itäväylän varrella kaupungin vuokratontilla, miten 

tulevaisuus...nythän kukaan ei enää osta asuntoani, kun tällaiset suunnitelmat, saatikka jos 

kaupunki ei jatka tai määräaikaistaa vuokrasopimukset? 

Kysymys tai kommentti 
Itäkeskus PUhos- Mahdollista sekoittaa kulttuureita ? Ei hyvä että toimii pelkästään vain 

ulkomaalaistaustaisten kauppojen voimalla. Eikä myöskään hyvä että toimii huumeiden 

välityskeskuksena. 24 pidätettetyä tässä kuussa. Huolestuttavaa, mitä kaupunki on ajatellut 

tehdä suunnittelun kannalta ? 

Kysymys tai kommentti 
Vartiokylä:jatkoa äskeiselle Eli onko niin, että kaupunkibulevardisuunkiteöman alle jäävien 

vuokratonttien sopimuksia ei samassa muodossa jatketa, mutta muualla vartiokylässä 

jatketaan? 

Vastaus 
Kyllä kaikkia vuokrasopimuksia kohdellaan tasa-arvoisesti. Suunnitelma-alueelle jäävien 

tonttien on helpompi kiinnostua tontin täydennysrakentamisesta, mutta pakkoa siihen ei ole. 

/Miia Pasuri, tontit 

Kysymys tai kommentti 
Tuleeko Tankovainioon lisää taloja,onko Vartioharjun lteollisuus alueen liikerakennukset 

tarkoitus purkaa jossainvaiheessa? 

Vastaus 
Vartiokylän teollisuusalue on yleiskaavassa 2016 merkitty toimitila-alueeksi, ja pääsääntöisesti 

aluetta tarvittaessa kehitetään sen mukaisesti: ”Aluetta kehitetään ensisijaisesti toimitilojen, 

tuotannon, varastoinnin, satamatoimintojen, julkisten palvelujen ja opetustoiminnan sekä 

virkistyksen käyttöön. Päivittäistavarakaupan suuryksiköitä ei sallita. Elinkeinoelämän 

toimintaedellytykset turvataan asemakaavoittamalla riittävästi toimitilatontteja toimitila-

alueille.” Tankovainion puisto on asemakaavassa VL- eli lähivirkistysaluetta. 

Kysymys tai kommentti  
Onko Vartiokylän ala-asteesta tehty jo purkupäätös? Miksi uusiin kouluihin ei tehdä kunnollsia 

urheilutiloja. Seurat (erityisesti koripallo ja lentopallo) tarvitsevat kunnollisia tiloja. Nyt 

kouluihin rakennetaan pieniä liikuntasaleja, jotka eivät riitä edes koulujen käyttötarpeisiin. 

Liikuntasalien (lattia)materiaalit eivät myöskään ole soveltuvia urheilukäyttöön. Kovasti 

puhutaan lasten ja nuorten harrastuksista mutta tiloista tehtävät päätökset eivät tue sitä 

millään tavoin. 

Vastaus 
Vartiokylän koululle on haettu purkulupaa. Koko rakennus on tarkoitus purkaa.  Päätöstä ei ole 

vielä saatu.  

Kysymys tai kommentti 
Tämän kai olisi tarkoitus olla vuorovaikutusta, mutta sellaisesta ei kyllä tällä formaatilla voi 

puhua!!! 



 

Kysymys tai kommentti 
Vartiokylä: Miia Pasuri vastasi kysymykseen vuokratonttien kohtalosta, että vuokrasopimuksia 

pääsääntöisesti jatketaan ja mikäli tontille olisi muuta suunnitelmia muutokset tehtäisiin 

yhteistyössä maavuokralaisen kanssa. Tämä vastaus koskettaneet itäisen kaupunkibulevardin 

ulkopuolelle jääviä tontteja eikö? Kaupungin edustaja on kirjallisesti vastannut kysymykseen 

bulevardisuunnitelman alle jäävistä vuokratonteista ” mikäli kaupungilla ei ole vuokratontillle 

AKUUTTIA TARVETTA, niin tonttia ei lunasteta, mutta vuokrasopimuksia EI JATKETA vuokra-

ajan päätytty vaan tilalle tulee toistaiseksi voimassaoleva hallintasopimus, joss kaupungilla on 

irtisanomisaika 6kk” 

Kysymys tai kommentti 
Vartioharju: Voiko kaupunki pakkolunastaa pientaloyhtiön vuokratontin? Mitä tapahtuu 

olemassa oleville pientaloyhtiöille, jotka ovat kaupungin vuokra tontilla ja mahdollisesti 

tulevan rakentamisen tiellä? 

Vastaus 
Tontin maanvuokrasopimus on voimassa sen päättymiseen saakka. Tontin vuokralaisella on 

yleensä myös maanvuokrasopimuksen perusteella etuoikeus saada vuokrata tontti jos se 

luovutetaan vaan käyttöön. Maanvuokrasopimuksen päättymisen ja sen uusimisen yhteydessä 

ilmeiset tontin täydennysrakentamismahdollisuudet tutkitaan kaupungin 

tontinluovutuslinjausten mukaan, tämä käytännössä tarkoittaisi tontin rakentamattomia osia. 

Kaupunki ei voi "pakkolunastaa" rakennuksia kesken vuokrasopimuksen. Kuten Peter 

Haaparinne totesi, että mahdolliset täydennysrakentamiset tehdään yhteistyössä tontin 

vuokralaisen kanssa. Arto Korkeila / tontit-yksikkö 

Kysymys tai kommentti 
Myllypuro/Puotinharju: Tulisiko Matokallion alueella suorittaa asemakaavan ajanmukaisuuden 

arviointi (MRL 60 § 2 mom.) nyt kun kaava on ollut voimassa 16 vuotta. Metsän ympäristö on 

muuttunut ja muuttumassa oleellisesti lähtötilanteeseen verrattuna. Arvioinnissa tulisi ottaa 

huomioon luonnon monimuotoisuus, luonnonsuojeluarvot, ekologinen kytkeytyneisyys, 

kulttuuriympäristölliset ja maisemalliset arvot sekä virkistyskäytön tarpeet. 

Kysymys tai kommentti 
Ei vastattu kysymykseen, miksi on "tarve" rakentaa vihersuojelualueiden päälle. 

Vastaus 
Luonnonsuojelualueille ei olla tietenkään rakentamassa. Suojaviheralueilla viitataan 

liikennealueiden ja tonttien välissä olevia vyöhykkeitä, jotka usein ovat luontoarvoiltaan 

vähäisiä. Näille rakentaminen johtuu siitä, että uusille asunnoille on paljon kysyntää, mutta 

kaikkea rakentamista ei pystytä toteuttamaan olemassaolevilla rakennetuilla tonteilla. 

Kysymys tai kommentti 
Miten järjestetään Vanhanlinnantien-Itäväylän liikenne , Prisman edusta, tulevan 

kerrostalorakentamisen ajaksi? Muuttuuko väylän koko? 

Vastaus 
Tuo selviää sitten, kun rakentamistyöt on suunniteltu. 



 

Kysymys tai kommentti 
Tankovainio:Tuleeko Tankovainioon lisää taloja,onko Vartioharjun teollisuus alueen 

liikerakennukset tarkoitus purkaa jossainvaiheessa? 

Vastaus 
Tankovainion kerrostalot alkavat olla valmiita. Pari kaupungin rivi- ja paritalotonttia 

Tankovainion eteläosassa on varattu, mutta omakotitontit rakentuvat myöhemmin. Alueella 

on myös yksityistä maanomistusta. Ritva Tanner 

Vastaus 
Vartiokylän teollisuusalue on yleiskaavassa 2016 merkitty toimitila-alueeksi: ”Aluetta 

kehitetään ensisijaisesti toimitilojen, tuotannon, varastoinnin, satamatoimintojen, julkisten 

palvelujen ja opetustoiminnan sekä virkistyksen käyttöön. Päivittäistavarakaupan suuryksiköitä 

ei sallita. Elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan asemakaavoittamalla riittävästi 

toimitilatontteja toimitila-alueille.” Aluetta toki kehitetään tontinomistajien niin halutessa ja 

jos/kun yritysten tarpeet muuttuvat ja vaativat kehittämistä. Toki jatkamme keskustelua 

toimijoiden ja maanomistajien kanssa heidän maaomaisuuden kehittämistarpeista tälläkin 

alueella. 

Kysymys tai kommentti 
Miten myllypuron urheilukeskuksen alueelle saataisiin lisää parkkitilaa, tiet täynnä eikä tilaa? 

Kysymys tai kommentti 
Itäkeskus / Kontula: Itiksen Symppistä häädetään, jos se toteutuu, miten tehdään, ja miten 

estetään se että Kontula jää ainoaksi symppikseksi ja loputkin päihdeongelmaiset tulevat 

kontulan riesaksi. Huumeongelmaa on jo nyt liikaa alueella 

Vastaus 
Itiksen Symppikselle haetaan uutta tilaa Itäkeskuksen alueelta / Lars Rosengren, Myllypuron 

terveys- ja hyvinvointikeskuksen projektipäällikkö 

Kysymys tai kommentti 
Myllypuron urheilukentät. Olavinlinnantie on täynnä autoja kun urheilukentillä 

harkkoja/matseja. Harva kulkee julkisilla, sinne mennään yksityisautoilla. 

Vastaus 
Mikäli urheilupuiston pysäköintipaikat ovat täynnä, niin liikuntapuiston asiakkaat joutuvat 

pysäköimään katujen varteen. Kadunvarren pysäköintipaikat on varattu ensi sijaisesti vieras- ja 

asiointipysäköintiin. Näin ollen pysäköinti on täysin sallittua. 

Kysymys tai kommentti  
Itäinen bulevardikaupunki: miksi kaupunki haluaa hävittää kauniit omakotialueet, kuten 

Vartioharju ja Marjaniemi ja täyttää alueet kerrostaloilla? 

Vastaus 
Vartioharju ja Marjaniemi on yleiskaavassa osoitettu pientaloalueiksi. Aivan Itäväylän itäosan 

varteen on suunniteltu myös tehokkaampaa rakentamista. Pääasiassa yleiskaavassa pyrkii 

säilyttämään Itä-Helsingin viihtyisät pientaloalueet sellaisina myös jatkossa. 



 

Kysymys tai kommentti 
Myllypuron Terveyskeskuksen suunnitema näyttää hyvältä, nyt samanlainen Vuosaareen 

myös! 

Kysymys tai kommentti 
Myllypuro: Tuleeko palvelukeskukseen myös siis kotihoidon palvelut? 

Vastaus  
Kotihoidon palveluja ei ole tämän hetken suunnitelman mukaan tulossa Myllypuron terveys-ja 

hyvinvointikeskuksen laajennukseen / Sanna Sorvoja-Rajala, projektikoordinaattori 

Kysymys tai kommentti 
Näyttää siltä, että esityslistalla ei siis olekaan varsinaisen Vartiokylän, Vartioharjun ja Puotilan 

alueen asemakaavaan liittyviä kuumia kysymyksiä, joita esimerkiksi ovat: Vartiokylänlahden 

luonto ja nykyisen Puotilan venekerhon alueen rakentaminen. Puotilan kartanon 

viljelyspalstoille kaavoitettu uusi parkkialue ja Itäväylän kaupunkibulevardin vaikutus 

lähialueen pientaloihin sekä viheralueiden "kehittäminen". Nyt naapurustossa liikkuu rajuja ja 

jopa paniikinomaisia huhuja mm. ihmisten omakotitonttien pakkolunastamisesta vaikkapa 

puistoalueiksi. Puhumattakaan vuokratonteille rakennettujen pientalojen/omakotitalojen 

kohtaloista. 

Vastaus  
Vastaan Puotilan venesataman alueesta: Puotilanrannan luonnosaineistoa on tulossa 

nähtäville 20.2. - 13.3.2023 ja hankkeesta järjestetään erillinen etäyleisötilaisuus 6.3. klo 19-

20. 

Kysymys tai kommentti 
Mihin perustuu arvionne, että keskittäminen suuren yksikköön toisi paremmat palvelut? 

Esimerkiksi Kalasataman suuraseman kanssa on ollut paljon ongelmia. Silti keskittäminen 

jatkuu? 

Vastaus 
perusteina ovat mm. sote -lautakunnan 2014 tekemät palveluverkon uudistamisen 

periaatelinjaukset, kaupungin strategiset linjaukset (Kasvun paikka 21-25), uusi Sotepe 

palvelustrategia 23-25 ja kaupungin toimitilastrategia / Sanna Sorvoja-Rajala, 

projektikoordinaattori 

Kysymys tai kommentti 
Mitä käy ja millä aikataululla Myllärintie 10 lähes sadalle asunnolle? Tätä tietoa asukkaat ovat 

odottaneet viimeiset 10 vuotta. Kiitos! 

Vastaus 
Myllärintie 10:n tontilla on vireillä asemakaavan muutos. Suunnitteilla on, että viisi olemassa 

olevaa rakennusta peruskorjataan, muut puretaan ja niiden tilalle rakennetaan uusia Hekan ja 

asumisoikeusasuntoja. Kaava on menossa lautakunnan käsittelyyn 3/2023 ja voisi olla 

lainvoimainen ensi vuonna. Purkaminen ja rakentaminen voisi alkaa siis aikaisintaan ensi 

vuonna. / Laura Hietakorpi, asemakaavoitus 



 

Kysymys tai kommentti 
Onko Punos-hanke vihdoin etenemässä? 

Viesti valvojalta 
Kaupunkiympäristölautakunnan Ympäristö- ja lupajaoston päätöksiä voi seurata täältä: 

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

johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto-poytakirjat 

Kysymys tai kommentti 
Entä Vartioharjun ja Vartiokylän asiat liittyen kaupunkibulevardiin puhutaanko täällä siitä 

ollenkaan? 

Vastaus 
Itäisen yksikön päällikkö Hanna Pikkarainen antoi alussa lyhyen tilannekatsauksen itäisen 

bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteisiin. Niiden osalta ei ole mitään yleistä 

nähtävilläoloaikaa tai vastaavaa tällä haavaa. Suunnitteluperiaatteet ja vuorovaikutusraportti 

ovat menossa kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi toukokuussa 2023. 

Kysymys tai kommentti 
Vartiokylä: Ollaanko ala-asteesta edelleen säästämässä ”solua”?  

Vastaus 
Koko rakennus on tarkoitus purkaa.  

Vastaus 
Varmuus saadaan, kun purkulupahakemus on käsitelty. / Tiina viestinnästä 

Kysymys tai kommentti 
Kello 18.40 

Miten tulette hoitaamaan Itäkeskuksen -Kehä-1 likenteen ruuhkat pois, tuleeko tunnelia, 

eritasoristeystä? Koska? 

Vastaus 
Itäkeskuksen suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 12.4.2022 

(Asia 3): https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-

johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2023&ls=11&doc=Kymp_2022-04-

12_Kylk_13_Pk Alueen viitesuunnitelma löytyy liitteestä 7 ja Liikenteen tilavaraukset liitteestä. 

Suunnitelmassa eritasoliittymästä on luovuttu ja liikennejärjestelyjä on tarkoitus kehittää 

toisin. Alueen rakentamisajankohtaa ei ole vielä päätetty. 

Kysymys tai kommentti 
Peukut korkeasti liiketilasta - hyvä! 

Kysymys tai kommentti 
Vartiokylä, siis Grynderit tekee rahaa 

Kysymys tai kommentti 
Rumia laatikoita koko itäkeskus täyteen? 



 

Kysymys tai kommentti 
Puotinharju- Stoan aukio - Onko mietitty uudisrakennusten korkeutta ja niistä koituvaa haittaa 

? Olavinlinnantie 4 eteen suunniteltu korkea talo. Onko tämä Helsingin kaupungin strategian 

mukaista ? 

Kysymys tai kommentti 
Mitään Tonttia ei saa rakentaa, ennen kuin tiesuunnittelu on kunnossa! 

Kysymys tai kommentti 
Vartiokylän kouluhanke: esitys oli todella pettymys. Yleistä jargonia, mutta ei kerrottu mitään 

oikeasti. Miksi koululaiset muuttavat väistötiloihin, jos koulun purkulupahakemusta ei ole vielä 

edes käsitely?Tuleeko aikataulu pitämään - eli uudet tilat rakennetaan 2024-2025 ja oppilaat 

pääsevät muuttamaan uusiin tiloihin tammikuussa 2026? 

Vastaus 
Hei, olen pahoillani etten pystynyt antamaan tarkempaa tietoa. Laitathan kysymyksesi 

palautepalveluun, josta se ohjautuu oikealle henkilölle: hel.fi/palaute / 

vuorovaikutusasiantuntija Tiina Antila-Lehtonen 

Vastaus 
Vartiokylän koulusta on muutettu väistötiloihin pihalla sijaitsevaan paviljonkiin vuonna 2020, 

koska koulurakennuksessa on ollut sisäilmaongelmia.  

Kysymys tai kommentti 
Vartiokylä: pitääkö kaupungin edustajan kirjallinen selvitys paikkaansa, että 

kaupunkibulevardin suunnittelualueen alle jäävien vuokratonttien sopimuksia ei jatketa, vaan 

tilalle tulee hallintasopimus, jossa kaupungilla irtisanomisaika 6kk? 

Vastaus 
Tämä on kyllä väärinkäsitys. Jos joku haluaa vuokratonttinsa rakennuksiineen kaupungille 

myydä, niin kaupunki voi myyjän niin halutessa jättää myyjälle hallintaoikeuden, eli myyjä voi 

jatkaa asumista vanhassa asunnossaan niin kauan, kun kaupunki ei kyseistä tonttia tarvitse. 

Vuokrasopimusten jatkaminen on ajankohtaista vasta 2040-luvulla. Itä-Bulevardin suunnittelu 

ja siitä käytävä keskustelu on vielä niin alkuvaiheessaan, ettei vuokrasopimusten jatkamisesta 

ole mahdollista eikä mielekästä vielä lähteä spekuloimaan - eihän kukaan vielä tiedä mihin 

suuntaan suunnittelu päätyy taikka siitä milloin ja millaisena toteuttaminen voisi olla 

mahdollista. n mielelläni myös henkilökohtaisesti, jos asia askarruttaa. Peter Haaparinne, 

tiimipäällikkö, Maanhankinta 

Kysymys tai kommentti 
Metropoliasta katsoen toiselle puolelle Kehä I:tä rakentuu Stadin AO;n uusi talotekniikan ja 

rakennusalan toimipaikka. Parkkipaikkaongelma on keskiössä henkilöstön kanssa 

keskustellessa. 

Vastaus 
Hankkeeseen ryhtyvä on velvollinen arvioimaan pysäköintipaikkatarpeensa ja toteuttamaan 

niitä tarvettaan va määrä. 



 

Kysymys tai kommentti 
Meri-Rastilan koirapuisto, toive: Toivottavasti koirapuisto ei näy asuntojen ikkunoista, koska 

sitten ei asunnoissa asuvien koirien haukkumisella ole rajaa! :D 

Kysymys tai kommentti 
Vartiokylä Jatkokysymys: Eli kun puhutaan alueen täydennysrakentamisesta niin mitä tapahtuu 

Itäisen bulevardin alueella oleville kaupungin vuokratonteilla oleville omakotitaloille ja 

rivi/paritaloille? Talot ovat suunnittelualueella ja asukkaita kiinnostaa kovasti meneekö oma 

koti alta vai mitä tulee tapahtumaan? 

Vastaus 
Myös suunnittelualueella olevat vuokrasopimukset uusitaan sopimusten päättyessä kuten 

muuallakin. Suunnittelualueella sijaitseminen tuo täydennysrakentamisen mahdollisuudet 

paremmin taloyhtiöiden/vuokralaisten tietoon ja helpottaa lisärakentamiseen ryhtymistä. 

Kenenkään kotia ei olla kuitenkaan viemässä alta. /Miia Pasuri, tontit 

Kysymys tai kommentti 
Puotinharju, kaadetaan metsää ja rakennetaan puistoja, sekä lisää liikuntarakentamista. Jääkö 

Puotinharjuun ollenkaan metsää ? Minne päästä jaloin ei käyttäen yleisiä kulkuneuvoja tai 

autoja. 

Kysymys tai kommentti 
Pelihalli on hyvä idea! Kannatetaan. 

Kysymys tai kommentti 
Onko tästä tallenne nähtävissä jälkeenpäin? 

Vastaus 
Kyllä, tallenne sekä chatin kirjallinen koonti asiantuntijoiden vastauksineen tulevat 

katsottavaksi ja luettavaksi. Lauri/viestintä 

Kysymys tai kommentti 
Paljonko kansainvälinen suunnittelukilpailu tuli maksamaan Helsinkiläisille veronmaksajille? 

Saammeko vastinetta rahalle? 

Vastaus 
Suunnittelukilpailut ovat oikein kysymyksenasetteluin ja huolella laadituin kilpailuohjelmin 

erinomainen ja myös kustannustehokas tapa saada runsain mitoin monista näkökulmista 

laadittuja ideoita haastavien kaupunkisuunnittelukohteiden ratkaisemiseen.  

Kysymys tai kommentti 
Vartiokylä: Minkä takia itäinen kaupunkibulevardi on jätetty kokonaan tämän illan aiheista 

pois? Äärimmäisen ratkaiseva asia koko alueella 

Vastaus 
Sitä käsiteltiin tilaisuuden alussa. Bulevardista järjestettiin viimeisin asukastilaisuus joulukuun 

alussa. Asemakaavoitus/ Hanna 



 

Kysymys tai kommentti 
Itäväylän kaupunkibulevardi: Vartioharjun pientaloalue on yksi Itä-Helsingin 

vetovoimaisimmista alueista ja rikastaa muuten kerrostalopainotteista asuntokantaa 

Vartiokylän suuralueella. Miksi koko Itä-Helsinki halutaan rakentaa täyteen kerrostaloja? 

Vastaus 
Vartioharjun pientaloalue tulee edelleen pysymään pientalopainotteisena. Keskelle 

pientaloaletta ei suunnitteluperiaatteiden mukaan olla esittämässä korkeampaa rakentamista, 

vaan kerrostalorakentaminen sijoittuisi pääasiassa Itäväylän varrelle, noin 4–6 kerroksisena. 

terv. Asemakaavoitus/ Hanna 

Kysymys tai kommentti 
Myllypuro: Suunnitellun Jääkeskuksen läheisyyteen siis on tulossa päiväkoti, laajempi koulu 

ym. Jääkeskus (mitä ei toivottavasti tuohon rakenneta) tulee aiheuttamaan paljon 

autoliikennettä alueelle vai kuvitellaanko että kaikki kävelevät Itäkeskuksen tai Myllypuron 

suunnasta. Eivät sovi hyvin yhteen! Sitä suurempi syy luopua Jääkeskuksesta Matokallion 

metsään. 

Kysymys tai kommentti 
Miten Vuosaaren terveyspalvelujen riittävyys tulevaisuudessa? Kukaan ei ole vastannut. 

Vastaus 
Pahoittelut viiveestä! Selvitämme tarkemmin Vuosaaren terveyspalveluihin liittyviä kysymyksiä 

ja vastaamme, kun kysymykset julkaistaan verkossa/ Sanna Sorvoja-Rajala, 

projektikoordinaattori 

Vastaus 
Vuosaaren palveluita kehitetään aktiivisesti ja kaupungin terveys-ja hyvinvointikeskuksen 

periaatteita noudattaen. Pidämme erityisessä arvossa sitä, että asiakkaat saavat palveluita 

tarpeensa mukaisesti ja moniammatillisesti. Terveysasema-palvelussa hoitoon pääsy on 

parantunut ja on tällä hetkellä kaupungin keskitasoa. Alueella Koronan aikana kehittynyt hoito- 

ja palveluvelka näkyy kuitenkin ja työtä riittää. Johtajalääkäri Timo Lukkarinen 

Kysymys tai kommentti 
Miten Vuosaaren terveyspalvelut turvataan kun asukasmäärä kasvaa koko ajan, ja myös 

suunnitellun seniorikeskuksen asukkaat tarvitsevat terveyspalveluja? 

Vastaus 
Pahoittelut viiveestä! Selvitämme tarkemmin Vuosaaren terveyspalveluihin liittyviä kysymyksiä 

ja mme, kun kysymykset julkaistaan verkossa/ Sanna Sorvoja-Rajala, projektikoordinaattori 

Vastaus 
Vuosaaren palveluita kehitetään aktiivisesti ja kaupungin terveys-ja hyvinvointikeskuksen 

periaatteita noudattaen. Pidämme erityisessä arvossa sitä, että asiakkaat saavat palveluita 

tarpeensa mukaisesti ja moniammatillisesti. Terveysasema-palvelussa hoitoon pääsy on 

parantunut ja on tällä hetkellä kaupungin keskitasoa. Alueella Koronan aikana kehittynyt hoito- 

ja palveluvelka näkyy kuitenkin ja työtä riittää. Johtajalääkäri Timo Lukkarinen 



 

Kysymys tai kommentti 
Tämä pikainfotilaisuus ei käsitystä asiallisesta vuorovaikutuksesta! 

Vastaus 
On totta, että tällainen formaatti, jossa käsitellään paljon asioita ja hankkeita, ei mahdollista 

yhtä syvääluotaavaa keskustelua kuin yksittäisen hankkeen/kaavan ympärille järjestetty 

tilaisuus. Mutta yleiseen tiedonvälitykseen ja keskusteluun tämä on aika toimiva formaatti. 

Mistä asiasta haluaisit käydä tarkempaa keskustelua? 

Kysymys tai kommentti 
Vartiokylä, puhukaa kaupunkibulevardista ja mitä sille nk. hankkeelle kuuluu? Onko se siis 

edelleen kyse sunnittelu periaateesta ? 

Vastaus 
Hei, karttapalvelusta löytyvät nämä tiedot hankkeesta, suunnittelu jatkuu: 

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

plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_muut_suunnitelmat_user/1633 

Vastaus 
Itäisen yksikön päällikkö Hanna Pikkarainen esitteli hanketta muutamalla dialla tilaisuuden 

alussa ja mm. kertoi, että Itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteet menevät 

kaupunkiympäristölautakunnan päätettäviksi toukokuussa 2023. 

Kysymys tai kommentti 
Stoa kirjasto: Miten kirjasto voisi auttaa monikulttuurisen eri ryhmien kohtaamista? Voisiko 

järjestää esim. eri kulttuurien esittelytilaisuuksia tai kirjallisuuden esittelyä? 

Kysymys tai kommentti 
Stoan kirjasto on ihana! Kiitos esityksestä ja, että olette aina avuliaina auttamassa! 

Kysymys tai kommentti 
Hyvä Itiksen kirjasto, teillä on hyvä meno! 

Kysymys tai kommentti 
Itäväylän kaupunkibulevardi on hyvin positiivinen hanke koko Itä-Helsingille! 

Vastaus 
Hanke tarjoaa mahdollisuuksia. Nyt pitää siis ruveta keskustelemaan millaisia ne voisivat olla. 

Sitä keskustelua varten suunnittelu alkaa suunnitteluperiaatteista - isosta kuvasta. Peter 

Haaparinne, tiimipäällikkö, Maanhankinta 

Kysymys tai kommentti 
Itäkeskus PUhos- Mahdollista sekoittaa kulttuureita ? Ei hyvä että toimii pelkästään vain 

ulkomaalaistaustaisten kauppojen voimalla. Eikä myöskään hyvä että toimii huumeiden 

välityskeskuksena. 24 pidätettetyä tässä kuussa. Miten kaupunki on ajatellut parantaa 

tilannetta ? 

Vastaus 



 

Hei, alueelle on tulossa isoja muutoksia ja ongelmiin on jo puututtukin, kuten toit esiin :) 

Toivottavasti näemme Idän kyläjuhlilla 20.5. niin keskustellaan miten alue kehittyy! Tiina 

viestinnästä 

Kysymys tai kommentti 
Kello 19.05 

Itäväylän nopeus tulee olla 80 km/t ei 50 ei 60 .... 

Vastaus 
Itäväylä itäosan bulevardin kohdalla on tällä hetkellä 60 km/h ja sellaisena se tulee pysymään. 

Tien geometria on mitoitettu tuon nopeusrajoituksen mukaisesti. 

Kysymys tai kommentti 
Ei MISSÄÄN NIMESSÄ bulevardia itäväylälle, se on tärkein reitti Sipoon Helsingin maille ja 

keskustaan !!! 

Kysymys tai kommentti 
Vartioharju: Alueen asukkaat toivovat, että Vartioharjun alue pysyy pientalovaltaisena. Ei 

kaupunkibulevardille! 

Vastaus 
Alueelta ja asukkailta on tullut myös toisenlaisia näkemyksiä. Kaupunkisuunnittelun kenties 

suurin tärkeys ja tarkoitus on se, että pyrimme suunnittelemaan tasapainoista ja hyvää 

toimivaa kaupunkia kaikille sen asukkaille. 

Kysymys tai kommentti 
Liikenne. Miten Meripellontielle mahtuvat Puotolan. venerannalle suunniteltuj 

Kysymys tai kommentti 
Onko Myllypuron kampuksen eteläpuolella olevaan tyhjään tilaan (metroradan ja kehän 

välissä) tulossa rakennusta? Joskus puhuttu mm. siitä, että siinä olisi ruokakaupan varaus. 

Vastaus 
Myllypurontien eteläpuolella on toimitilatontti, mutta siihen ei ole tällä hetkellä 

suunnitteluvarausta. Ei siis ole tällä hetkellä tiedossa, milloin tontille ryhdytään rakentamaan. / 

Laura Hietakorpi, asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 
Puotinharju: Jääskä esittää mailapelihallin rakentamista purettavan lukion tontille. Eikö halleja 

ole alueella jo riittävästi? 

Kysymys tai kommentti 
Eihän tuo Peterin vastaus auttanut mitään...jos yhtiö ei halua täydennysrakentamista ts. ei ole 

edes tilaa...ja on kaupungin vuokratontilla, niin mitä se tarkoittaa...kun kukaan ei enää uskalla 

ostaa asuntoa vuokratontontilla, kelle saadaan myytyä oma asunto jos pakko tai muuten vaan 

haluaa.... 

Vastaus 



 

Kaupunki ei pakota täydennysrakentamiseen, vuokralainen voi ryhtyä siihen niin halutessaan. 

/Miia Pasuri, tontit 

Vastaus 
Pyydän olemaan suoraan yhteydessä minuun, koska ilman tietoa paikasta ei ole 

mahdollisuuksia tarkempaan vastaukseen. Taloyhtiöllä on monenlaisia vaihtoehtoja, joilla se 

voi suunnitteluprosessin aikana turvata tai nostaa omaisuutensa arvoa. Peter 

Haaparinne/Tontti 

Kysymys tai kommentti 
Vartiokylä/Vartioharju: Oho! Vuorovaikutus hyvin olematonta asukkaiden kanssa. 

Kysymys tai kommentti 
KehäI ja Itäväylän risteyksen tilanne? 

Vastaus 
Risteystä kehitetään nykyisen kaltaisena liikennevalo-ohjattuna risteyksenä 

kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymien suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. 

Kysymys tai kommentti 
Puotinharju: Jääurheilukeskuksen kannattajat vetoavat siihen, että mitään toistakaan tonttia ei 

ole osoittaa. Puotinharjun kaavoittajat sanovat, että asia ei kuulu heille. Samalla todetaan, että 

entisen kielilukion paikalle voisi tulla vaikkapa pallohalli. Kuka siis ottaa vastuun sen 

selvittämisestä, voisiko jääurheilukeskuksen siirtää kyseiselle tontille, jolloin tontti pitäisi 

yhdistää vanhan jääurheilukeskukselle varatun tontin kanssa. Tällöin jääurheilukeskukselle 

vanha varattu alue pienenisi huomattavasti. 

Vastaus 
Pikaluisteluhallin äärimitat ovat noin 100x200 metriä. Se on poikkeuksellisen paljon. Nykyiselle 

kielilukion tontille hallista ei mahtuisi kuin ehkä kolmasosa. Yhdistäminen Matokallion tonttiin 

taasen katkaisisi useat liikenneyhteydet. 

Kysymys tai kommentti 
Vartioharju/Vartiokylä: Onko niin että kaikkien punaisen viivan sisällä olevien tonttien 

vuokrasopimus irtisanotaan kun se loppuu tai millä tavoin se mahdollisesti jatkuisi? 

Vastaus 
Lähtökohtaisesti asuntotonttien vuokrasopimukset uusitaan sopimuskauden päättyessä, mikäli 

ne vuokrataan uudelleen samaan tarkoitukseen. /Miia Pasuri, tontit 

Kysymys tai kommentti 
Todellakin Itäkeskus näyttää tulevan täyteen rumia laatikoita!! Nyt olisi kaupungilla näytön 

paikka ja luoda jotain aivan erilaista, erityistä ja kiehtovaa sekä kaunista. 

Kysymys tai kommentti 
Peterin "vastaus" ei huomioinut lainkaan esitettyjä kysymyksiä. 

Vastaus 



 

Pyydän sinua olemaan yhteydessä, jotta osaan vastata tarkemmin. Ilman tietoa paikasta on 

vaikeata antaa tarkempaa tietoa. Muistutan myös, ettei meillä ole kaikkiin kysymyksiin 

vastauksia, koska kaavoitus on vasta alkuvaiheessa eikä kukaan vielä tiedä millaiseksi se 

muotoutuu taikka koska. Peter Haaparinne, Tontti 

Kysymys tai kommentti 
Vartiokylä: Miten itä-Helsingin vetovoimaa parantaa vilkkaaseen tiehen rajautuva tiivis 

talomuuri joka (asukkaineen) suodattaa melua ja pienhiukkasia? 

Vastaus 
Tavoitteena on, että Itäväylän varsi ja ympäristö tulee olemaan nykyistä miellyttävämpää ja 

parempaa ympäristöä. Kukin voi arvioida toki omien mieltymysten mukaan, mitkä ovat 

nykyisellään Itäväylän varren suurimmat arvot, mistä tulisi pitää kiinni. 

Kysymys tai kommentti 
Vartiokylä. Nyt puhutaan vapaaehtoisuudesta, MUTTA aikaisemmissa tilaisuuksissa ei. Mitä siis 

pitäisi tästä kaikesta olla mieltä ? 

Vastaus 
Ilmeisesti aikaisemmissa tilaisuuksissa kerrotusta on väärinkäsitys. Kaupunki ei pakota 

vuokralaisia täydennysrakentamaan. Lähtökohtaisesti vuokrasopimukset uusitaan samaan 

tarkoitukseen vuokrakauden päättyessä. Täydennysrakentamispotentiaalin tutkiminen tuolloin 

tarkoittaa tontin rakentamattomien, vähäisten osien mahdollista erottamista, mutta ei vaikuta 

tontilla olevaan rakennukseen/asuntoihin. Tämäkin pyritään tekemään yhteisymmärryksessä 

vuokralaisten kanssa. /Miia Pasuri, tontit 

Kysymys tai kommentti 
Vartiokylä, Itäväylä ei ole ruuhkautunut, ainoastaan klo. 16.00 aikaan eli mihin tällä pyritään ? 

Vastaus 
Itäväylän ruuhkat ovat tällä hetkellä varsin lyhyt kestoiset. Näin ollen Itäväylän leventäminen ei 

ole kiireellistä. 

Kysymys tai kommentti 
Todellakin Itäkeskus näyttää tulevan täyteen rumia laatikoita!! Nyt olisi kaupungilla näytön 

paikka ja luoda jotain aivan erilaista, erityistä ja kiehtovaa sekä kaunista. 

Kysymys tai kommentti 
Liikenne. Miten Meripellontielle mahtuu vielä Puotilan venerannalle suunnitellun asuinalueen 

autot? 

Vastaus 
Alustavien liikennesuunnitelmien ja -selvitysten mukaan Puotilanrannan liikenne ei ruuhkauta 

Meripellontietä. 

Kysymys tai kommentti 
Julkinen liikenne kunniaan!! Kuka hitto vapaaehtoisesti haluaa päivittäin stressata 

autonratissa. 



 

Kysymys tai kommentti 
Olavinlinnantie - mitä suunnitelmia liikenteen suhteen, huomioon ottaen että Stoa sekä 

lähiympäristö laajenee ja porukka lisääntyy. 

Vastaus 
Tarkoitus on jatkaa katu uudelle päiväkotitontille saakka. Katupoikkileikkauksen muutoksia 

tutkitaan myös Puhoksen alueen kehittämisen yhteydessä. Noita suunnitelmia esitellään 

kummankin asemakaavan esittelyn yhteydessä. 

Kysymys tai kommentti 
Milloin itäisen Helsingin metroasemat ja liityntäpysäköintipaikat kunnostetaan? 

Vastaus 
Kaupunkiliikenne Oy asemien kunnostuksesta. Varmaankin lähivuosina esimerkiksi 

Itäkeskuksen metroasemalle joudutaan jotain kunnostustoimia tekemään. 

Kysymys tai kommentti  
Miksi Itäkeskuksen vastapäätä ollaan taas rakentamassa korkeita betonilaatikkoja? Onko nämä 

vuokratuotantoa? 

Vastaus 
Uusiin asuintaloihin on tulossa asuntoja monipuolisin hallintamuodoin, ei suinkaan vain 

vuokra-asuntoja. Painotus on omistusasunnoissa. 

Viesti valvojalta 
Anna palautetta tästä illasta: https://forms.office.com/e/JpKtwwMuXz 

Viesti valvojalta 
Itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteet (mm. luonnos ja 1.12. 

asukastilaisuuden kysymykset ja vastaukset) karttapalvelussa: 

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

plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_muut_suunnitelmat_user/1633 

Kysymys tai kommentti 
Koska Vuosaaren Terveyskeskus laajennetaan / rakennetaan uusi? 

Vastaus 
Tällä hetkellä ei ole suunnitelmia Vuosaaren Perhekeskuksen ja Terveys ja 

hyvinvointikeskuksen laajentamisesta tai uudisrakennuksesta/Lars Rosengren, Myllypuron 

terveys- ja hyvinvointikeskuksen projektipäällikkö 

Kysymys tai kommentti 
Vuosaaren keskustan autopaikoitus on ongelma. Metron liityntäparkit ovat täpötäynnä. 

Terveysaseman läheisyyteen ei saa autoa mihinkään. Columbuksen 2 tunnin parkkipaikka on 

hankala. Keskustassa ei löydy omalle autolle tilaa asiointiin. 

Vastaus 



 

Keskustan alueelle on pyritty järjestämää pysäköintitilaa kadunvarsille, jotka palvelevat 

asiointi- ja vieraspysäköintiä alueella. Laajemmille pysäköintialueille on haasteellista löytää 

keskustan alueilta tilaa. 

Kysymys tai kommentti 
Kysymys Vuosaaren alueelta. Kaupungilla on kymmeniä tuhansia venepaikkoja ympäri 

Helsinkiä, parkkipaikkoja veneilijöille ja myös talvisäilytyspaikkoja. Aiempana veneilijänä ja 

nykyisin seniorikaravaanarina olen todennut, ettei kaupunki tarjoa mitään matkailuautoilua 

harrastaville kaupunkilaisille. Aurinkolahden aluella ei ole kuin neljän tunnin parkkipaikkoja. 

Syntyy vaikutelma, että kaupunki haluaa tukea ensisijaisesti veneilijöitä ja urheilijoita. 

Kysymys: miten kaupunki korjaa tämän epätasa-arvoisen tiettyjä harrastusmuotoja tukevan 

tilanteen.? Vuosaaren alueelle tarvitaan matkailuautoilijoille sekä kesä-että talviparkkipaikkoja. 

Juhannusruusunkujan pysäköintialue ja tarkoitettu vain veneilijöille. Eikä sitä voisi avata myös 

vaikka maksullisena matkailuautolle, kuten se aiemmin olikin. Tämä tarvitsisi tietääkseni 

kaavamuutoksesta. 

Kysymys tai kommentti 
Kuinka todennäköistä on saada koko Uutela luonnonsuojelualueeksi ja estettyä rakentaminen 

Nuottasaareen? Vuosaaren asukasmäärä kasvaa, samalla kasvaa myös tarve palautua 

rakentamattomassa luonnossa. 

Vastaus 
Helsingin luonnonsuojeluohjelman mukaiset Uutelan uudet luonnonsuojelualueet etenevät, 

mutta Nuottasaari ei lukeudu kyseisiin alueisiin. Koko Uutela tuskin päätyy jatkossakaan 

luonnonsuojelualueeksi, koska osa alueesta on esim. asuinkäytössä.  

Kysymys tai kommentti 
Vuosaaressa "Täydennyrakennetaan" kyllä puistoon! Ullaksenpuisto!, Katso suunnitelmat.... 

Viheralueelle kerrostostaloa... 

Vastaus 
Näin on. Rakentaminen painottuu nykyisten tonttien ja katujen varsien täydentämiseen, mutta 

joissain paikoissa on suunniteltu rakentamista myös entisten/nykyisten virkistysalueiden 

puolelle. Samanaikaisesti on tehty muutoksia myös toiseen suuntaan, eli tonttimaata on 

muutettu yleiseksi virkistysalueeksi. 

Kysymys tai kommentti 
Itäinen kaupunkibulevardi: Toivottavasti kaupunki on järjestämässä Itäisestä 

kaupunkibulevardista vielä erillisen tilaisuuden. Tämän tilaisuuden anti on todella ohut ja asia 

on todella tärkeä. Nyt nimenomaan nämä väärinkäsitykset ja pelot ahdistavat asukkaita. Mistä 

taloyhtiöiden täydennysrakentamisesta puhutaan Itäisen kaupunkibulevardin alueella - täällä 

ei ole kerrostaloja eikä taloyhtiöitä vaan omakotitaloja ja pientaloja (pari/rivitaloja) - miten 

näitä korotetaan tai täydennysrakennetaan. 

Vastaus 
Tästä on järjestetty jo aiemmin omia tilaisuuksia ja kysely. Itäisen bulevardikaupungin itäosan 

suunnitteluperiaatteet (mm. luonnos ja 1.12. asukastilaisuuden kysymykset ja vastaukset) 



 

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

plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_muut_suunnitelmat_user/1633 

Kysymys tai kommentti 
Itäväylän bulevardisointi on todellakin odotettu muutos. Melu ja kaahaajat vähemmälle, myös 

katupöly vähemmälle. Lisää miellyttävää kävely- ja pyöräily-ympäristöä! Toivottavasti alueella 

asuvien huoliin vastataan selkeästi. 

Kysymys tai kommentti 
Kuinka todennäköistä on saada koko Uutela luonnonsuojelualueeksi ja estettyä rakentaminen 

Nuottasaareen? Vuosaaren asukasmäärä kasvaa, samalla kasvaa myös tarve palautua 

rakentamattomassa luonnossa. 

Vastaus 
Helsingin luonnonsuojeluohjelman mukaiset Uutelan uudet luonnonsuojelualueet etenevät, 

mutta Nuottasaari ei lukeudu kyseisiin alueisiin. Koko Uutela tuskin päätyy jatkossakaan 

luonnonsuojelualueeksi, koska osa alueesta on esim. asuinkäytössä. 

Kysymys tai kommentti 
Aiotaanko myös Vuosaaressa tehdä selvityksiä rakentamisesta metrolinjan ja Vuotien päälle? 

Esimerkiksi viherkansi Pohjavedenpuistosta pohjoiseen! 

Vastaus 
On arvioitu, ettei metrolinjan ja Vuotien päälle rakentaminen ole tällä hetkellä tai seuraavana 

vuosikymmenenä taloudellisesti toteutuskelpoista. Poikkeuksen voi muodostaa yksittäiset 

siltamaiset rakennukset. Tekeillä ei ole selvityksiä asiasta. 

Kysymys tai kommentti 
Miksi arkkitehtuurin rooli näissä tilaisuuksissa on niin pieni? Miten Itä-Helsinkiin saataisiin 

sellaista arkkitehtuuria, jota ulkomaiset turistitkin tulisivat katsomaan? 

Vastaus 
Kiitos kysymyksestä! Teemme töitä tämänkin tavoitteen eteen mm. järjestämällä erilaisia 

suunnittelukilpailuja. 

Kysymys tai kommentti 
Nykyinen uudisrakentaminen on osoittautunut paitsi rumaksi niin luokattoman 

heikkotasoiseksi vaaratilanteita myöten (esim. Majakka ei ole vieläkään saanut 

rakennusvalvonnan hyväksyntää). Miten ihmeessä tämä suhtautuu kaupungin hengästyttävään 

rakentamistahtiin, onko Helsingillä oikeasti varaa tällaiseen bulkkiin? 

Kysymys tai kommentti 
Vuosaari - Säilyykö nykyiset viheralueet Vuosaaressa? 

Vastaus 
Säilyy pääosin. Rakentaminen painottuu nykyisille korttelialueille ja katujen varsiin, mutta 

joissain paikoissa rakentaminen ulottuu kyllä myös nykyisten viheralueiden puolelle. 



 

Kysymys tai kommentti 
Anomyymille vastaus: Julkinen liikenne kunniaan!! Kuka hitto vapaaehtoisesti haluaa päivittäin 

stressata autonratissa. Vastaus , 1. Kaikki jotka eivä halua koronaa 2. kaikki jorka kuljettavat 

myös työkaluja mukanaan. 3. kaikki jotka tekevät päivän aikana useita asiakaskäyntejä eri 

kohteisiin 4. kaikki joilla on muuta kuljetetavaa työmatkan ohella 5. kaikki muut joiden 

mielestä julkisen liikenteen tulisi olla ilmaista. 

Kysymys tai kommentti 
Liian paljon asiaa, liian pitkä tilaisuus! Onko asukkaat tarkoitus näännyttää henkihieveriin 

tällaisella tahdilla? Ei vaan jaksa. 

Kysymys tai kommentti 
Hanna, mitä käytännössä tarkoittaa " kerrostalorakentaminen sijoittuisi pääasiassa Itäväylän 

varrelle, noin 4–6 kerroksisena"? 50m itäväylästä, 150m itäväylästä? 

Vastaus 
Suunnitteluperiaatteissa ollaan vielä suunnittelun alkupäässä ja ratkaisut ovat joka 

tapauksessa tapauskohtaisia, ympärisöstä ja maanomistajien tahtotilasta riippuen. Ja tulevien 

mahdollisten asemakaavojen aikana pääsee vielä sanomaan näkemyksensä tarkemmista 

suunnitelmista. 

Vastaus 
Suunnitteluperiaatteita ohjaa siis yleiskaava 2016, joten tuon suuntainen mitoitus on 

yleiskaavan mukainen Itäväylän varressa. Tulevissa asemakaavamuutoksissa tehdään 

tarkempaa tukielmaa ja suunnittelua vaikutusten arviointeineen myös kerroskorkeuksien ja 

olevaan ympäristöön sovittamisen osalta. 

Kysymys tai kommentti 
Myllypuro: jos palvelukeskukseen ei ole tulossa kotihoidon palveluita, mihin "siirtyy" 

Myllypuron alueen kotihoidon palvelut? 

Vastaus 
Kotihoidon palvelut toki tarjotaan Myllupuron alueella kuten ennenkin. Kotihoidon yksikkö on 

jo muutama vuosi sitten siirtynyt muistaakseni uusiin tiloihin Itäkeskuksen alueelle ja toimii siis 

sieltä käsin. 

Kysymys tai kommentti 
Vuosaari: Eihän Uutelan metsiin ja rannoille rakenneta enää mitään (ei uutta tietä, ei lisää 

parkkipaikkoja)? Sen sijaan Uutelan luonnonsuojelualuetta tulisi laajentaa ja yhtenäistää. Tätä 

näkemystä tukee myös tuore (2022) arviointi Vuosaaren metsäalueiden monimuotoisuudesta 

ja luontoarvosta: 

https://www.hel.fi/static/hel2/ksv/liitteet/2023_kaava/6204_2_Vuosaaren_mets%C3%A4aluei

den_monimuotoisuuden_arviointi_Faunatica_2022.pdf 

Vastaus 
Katsoisitko lainvoimaiset asemakaavat sekä Hallkullanniemen ja Nuottasaaren vireillä olevan 

kaavan osoitteesta kartta.hel.fi? Asemakaavatilanne vastaa Uutelan kehityskuvaa. Uusia 

kaavamuutoksia alueelle ei ole suunnitteilla.  

https://www.hel.fi/static/hel2/ksv/liitteet/2023_kaava/6204_2_Vuosaaren_mets%C3%A4alueiden_monimuotoisuuden_arviointi_Faunatica_2022.pdf
https://www.hel.fi/static/hel2/ksv/liitteet/2023_kaava/6204_2_Vuosaaren_mets%C3%A4alueiden_monimuotoisuuden_arviointi_Faunatica_2022.pdf


 

Viesti valvojalta 
Tutustu myös Pormestarin asukasiltaan Vuosaaressa: 

https://www.hel.fi/fi/uutiset/pormestarin-asukasilta-vuosaaren-asukkaille-torstaina-16-

helmikuuta 

Kysymys tai kommentti 
Kysymys Miia Pasurille - jos ketään ei olla ajamasta pois omasta kodista niin mitä tämä 

tarkoittaa: (Lainaus aikaisemmasta ketjun viestistä): Kaupungin edustaja on kirjallisesti 

vastannut kysymykseen bulevardisuunnitelman alle jäävistä vuokratonteista ” mikäli 

kaupungilla ei ole vuokratontillle AKUUTTIA TARVETTA, niin tonttia ei lunasteta, mutta 

vuokrasopimuksia EI JATKETA vuokra-ajan päätytty vaan tilalle tulee toistaiseksi voimassaoleva 

hallintasopimus, joss kaupungilla on irtisanomisaika 6kk” 

Vastaus 
Kaupungin edustajan vastaus tarkoittaa tilannetta, jossa vuokratontin vuokralainen (esim. 

omakotitalon asukas) haluaisi vapaaehtoisesti myydä asuntonsa kaupungille. Mikäli tällöin 

kaupungilla ei olisi akuuttia tarvetta tontille, voisi asukas jäädä halutessaan edelleen asumaan 

tontille toistaiseksi voimassa olevan hallintasopimuksen nojalla. /Miia Pasuri, tontit 

Vastaus 
Voit olla suoraan minuun yhteydessä, jos asia jää epäselväksi. Ei kannata kuitenkaan siteerata 

väärinkäsitykseen perustuvaa kysymystä, vaan siihen antamiamme vastauksia. Tuo 

hallintaoikeusmahdollisuus on vuokraoikeuden ja rakennuksen myyjän etu, ei mikään 

vuokrasopimusten jatkamiseen liittyvä vuokralaisia kurittava uhka. Peter Haaparinne, Tontti. 

Kysymys tai kommentti 
Milloin Itäkeskuksen Metroparkki kunnostetaan, ja huumetyypit karkoitetaan sieltä valoisalla 

suunnittelulla jossa on paljon kameroita ?!? 

Vastaus 
Kaupunkiliikenne Oy noiden pysäköintitilojen kunnostamisesta. Tarkoitus oli parantaa niitä 

metrokorttelin rakentamisen yhteydessä, mutta tuon hankkeen toteutuspäätös on viivästynyt. 

Kysymys tai kommentti 
Vuosaari Meri-Rastila: Ramsinrantana markkinoidaan uusia asuntoja, joihin on kai tarkoitus 

saada Meri-Rastilan nykyista asukkaita parempituloisia perheitä. KYSYMYS 1: Miten 

Meripuiston erittäin monikulttuurinen koulu ja alueen päiväkodit on tarkoitus saada 

houkutteleviksi hyvätuloisten perheiden lapsille? KYSYMYS 2: Kun Ramsinrantaan kuljetaan 

Ramsinniementietä, kadun ympäristö vaikuttaa asumiskokokemukseen. HEKAn talot 

Ramsinniementie 8 ovat pelottavan näköisiä bunkkereita pienine ikkunoineen ankeassa 

harmaassa levyseinässä ja ruostuneine rautaparvekkeineen. Onko Ramsinniementien 

ympäristöä tarkoitus kohentaa? 

Vastaus 
Merilahden peruskoulun Jaluspolun toimipiste ja korttelitalo on tarkoitus lähivuosina uudistaa. 

Ramsinniementielle ei ole suunnitteilla merkittäviä uudistuksia. 



 

Kysymys tai kommentti 
Voisiko Itään rakentaa tylsien betonilaatikoiden sijasta myöskin vaikka jonkin hienon 

taidemuseon taikka teatterin? 

Vastaus 
Stoa tulee saamaan hienon ja kulttuuria pursuilevan laajennuksen! 

Kysymys tai kommentti 
Säilyykö Hiekkajaalanpuisto rakentamatta vai tuleeko uusi talorivi Hiekkajaalanrannan talojen 

eteen? 

Vastaus 
Täydennysrakentamisen paikkoja tutkitaan Kallahden suunnitteluperiaatteiden yhteydessä, 

joiden valmistelu on vasta aloitettu. Lähtökohtana on kuitenkin täydentää olemassa olevia 

tontteja olemassa olevien puistojen sijaan. T: Johanna Marttila / asemakaavoitus 

Kysymys tai kommentti 
Vuosaari: Koska saadaan Vuosaaren Terveyskeskukseen sama suunnitelma kuin Myllupurossa, 

se oli hyvä. Laboratoriot, Röngen jne , Toimiva Hammashuolto. Nyt ei ole saannut 

Hammashuollon aikaa 20 vuoteen, lue oikein KAHTEENKYMMENEEN VUOTEEN ! Vuoraaren 

Hammashoitiolaan siis. 

Vastaus 
Tällä hetkellä ei ole suunnitelmia Vuosaaren Perhekeskuksen ja Terveys ja 

hyvinvointikeskuksen laajentamisesta tai uudisrakennuksesta/Lars Rosengren, Myllypuron 

terveys- ja hyvinvointikeskuksen projektipäällikkö 

Kysymys tai kommentti 
Merirasti-kappelin tilanne huolestuttaa, kun se seisoo tyhjillään ja kenties kuinka pitkään. Olisi 

terveen järjen mukaista mitä pikimmin kunnostaa se kokoontumis- ja harrastustiloiksi, joista 

on huutava pula. Eikö kaupunki voisi sopia jo pian purkamatta jättämisen järjestelyistä 

Seurakuntayhtymän kanssa, kun asiantuntijan mukaan kappelia voidaan parantaa pienilläkin 

toimenpiteillä? Voisiko kaupunki ehdottaa Seurakuntayhtymälle, että tämä osallistuu 

kappelirakennuksen kunnostamiseen summalla, jonka se arviolta joutuisi sijoittamaan 

purkamiseen? 

Kysymys tai kommentti 
Meri-Rastilasta vähennettävä huomattavasti vuokra-asuntoja, siistittävä aluetta, on kuin 

slummi muihin lähialuesiin verrattuna 

Vastaus 
Pyrimme tasapainottamaan alueen vuokra-asuntovaltaisuutta toteuttamalla ensisijaisesti 

omistusasunto- ja esimerkiksi asumisoikeushankkeita. Terv. Ilkka Aaltonen / tontit 

Kysymys tai kommentti 
Vuosaari on Suomen suurin lähiö. 40 000 asukasta, kun jo tekeillä olevat hankkeet valmistuvat. 

Se on vähintäänkin tarpeeksi asukkaita. Palvelut eivät riitä edes nykyisille asukkaille ja lisää 

vain suunnitellaan. Mikä on teidän tavoitteenne Vuosaaren asukasluvuksi? 



 

Vastaus 
Vuosaaren asukasluvulle ei ole tavoitetta, mutta koko Helsingissä kaavoitukselle on asetettu 

sitovaksi tavoitteeksi 700 000 asuinkerrosneliön kaavoittaminen vuosittain. Osa tästä 

rakentamisesta suuntautuu Vuosaareen. Ennuste Vuosaaren väkiluvuksi vuodelle 2036 on n. 

47 600 asukasta. 

Viesti valvojalta 
Tiedot Vuosaaressa 16.2. pidettävästä Pormestarin asukasillasta: 

https://kaupunginosat.fi/tapahtuma/pormestarin-asukasilta-to-16-2-vuosaaren-asukkaille/ 

Viesti valvojalta 
Ennakkokysymyksiä pormestarin asukasiltaan voi esittää KerroKantasi -palvelussa 15.2. saakka: 

https://kerrokantasi.hel.fi/asukasiltavuosaari?headless=false 

Kysymys tai kommentti 
Miksi itäistä Helsinkiä täytetään enemmän ja enemmän korkeilla kerrostaloilla, jotka uhkaavat 

vakavasti viihtyisyyttä? Tiiviit ja korkeat kerrostalokorttelit vievät tilaa, mm. puistoilta ja 

puistikoilta. Ne peittävät ja tukahduttavat kaupunkinäkymät, ne varjostavat, peittävät 

auringonvalon. Haluatteko suunnitella viihtyisää ja haluttua itäistä kaupunkia? Vai 

slummiutuvia ahtaita tornitalokortteleita vilkkaiden autoiluväylien varsilla? 

Kysymys tai kommentti 
Vuosaari: Miten on mahdollista että vuosaaren Ullaksenpuistoon on suunniteltu 3kpl KOLME 

kerrostaloa? Tämä suunnitelma pitää kyllä vain kuopata kiitos! 

Vastaus 
Meri-Rastilan kaavat ovat jo kaupunginvaltuuston hyväksymiä, joten suunnitteilla ei ole 

vähentää rakentamista hyväksytyistä kaavoista. 

Kysymys tai kommentti 
Kello 19.20 

Vuosaari: tullaanko metroasemat ympäristöineen saattamaan samalle laatu- ja siisteystasolle, 

jota Espoon uudet asemat edustavat? 

Vastaus 
Vastaamassa ei valitettavasti ole metroasemien siisteydestä vastaavia asiantuntijoita. 

Kysymys tai kommentti 
Vuosaari: Hotelli Vuorannan röttelö uimahalli tulee purkaa, vaarallinen riski, ovet ikkunat rikki 

/ auki ja vettä allas täynnä, joku tuonne kohta hukkuu, toivottavasti ei jonkun lapsi.... 

Vastaus 
Turvallisuudesta huolehtiminen on lähtökohtaisesti kiinteistön haltijan vastuulla. Vakavista 

laiminlyönneistä voi ilmoittaa rakennusvalvontaan. 

Kysymys tai kommentti 
Vastaus Vkyläläisten huoliin kaup.bulevardista oli markkinointi puheenvuoro tiivistämistä. 

Täydellisen ylimielistä! 



 

Vastaus 
Pahoitteluni, jos sellaisina ne koette. Se ei ole ollut tarkoitukseni. Valitettavasti näyttää siltä, 

että asiaan liittyy paljon väärinkäsityksiä, joita on monessa kysymyksessä tänään toistettu. 

Terveisin. Peter Haaparinne, Tontti 

Kysymys tai kommentti 
Aikaisemmassa tilaisuudessa kaupunki on ilmoittanut, että eivät tule jatkamaan vuokratonttien 

vuokrasopimuksia jotka jäävät itäisen kaupunkibulevardi suunnittelu alueiden alle. Vaan 

sopimuksen päättyessä tilalle tulee toistaiseksi voimassa oleva hallintasopimus, jossa 

kaupungilla on 6 kk irtisanomisaika. Pitääkö tämä paikkaansa??? 

Vastaus 
Valitettavasti asia on ymmärretty väärin. Kyse on tilanteesta, jossa vuokratontin asukas 

haluaisi vapaaehtoisesti myydä asuntonsa kaupungille. Jos kaupungilla ei tuolloin olisi akuuttia 

tarvetta ottaa tonttia käyttöönsä, voisi asukas jäädä edelleen niin halutessaan tontille asumaan 

toistaiseksi voimassa olevan hallintasopimuksen nojalla. /Miia Pasuri, tontit 

Kysymys tai kommentti 
Yleiskatsauksena ok. Tarvitaan toki vanlaisia tapahtumia, jotka syventyvät eri osa-alueisiin. 

Kysymys tai kommentti 
Oliko se niin ettei kaupunki rakenna viheralueille? Ei pidä paikkansa ainakaan Vuosaaressa. 

Vastaus 
Rakentaminen painottuu nykyisille tonteille ja katujen varsiin, mutta paikoittain rakentamista 

suuntautuu myös entisille tai nykyisille viheralueille. 

Kysymys tai kommentti 
Asumisoikeutta ei kannata rakentaa, ei toimi kuten oli tarkoitus eli omakustannusasumista, 

vaatii lainmuutoksen. Nyt yksityiset ASO - yhtiöt vain kynivät asukkaat.... HASOkin korottanut 

hintoja... 

Kysymys tai kommentti 
Taidetta enemmän Vuosaari tarvitisi terveyspalveluita. Eikö kaupunki voi edellyyttää niitä 

lisärakentamisen ehtona? 

Vastaus 
Kaupungin järjestämien SOTE-palveluiden järjestämisestä vastaa SOTE-toimiala, joka 

suunnittelee itse oman palvelutarpeensa ja –verkkonsa. Kaavoituksessa varaudutaan SOTEn 

ilmoittamiin tarpeisiin. Yksityisten palveluiden järjestämiselle mahdollistetaan tiloja 

kaavoituksen keinoin, mutta niiden toteuttamista ei ole asetettu ehdoksi muulle 

rakentamiselle. Tyypillisesti toimijat eivät ole näissä samoja. 

Kysymys tai kommentti 
Vuosaaren ja erityisesti Aurinkolahden valtti useimpiin suomalaisiin alueisiin nähden on 

arkkitehtuurin monimuotoisuus korttelista toiseen siirryttäessä. Toivottavasti tätä jatketaan, 

rohkeutta vain lisäten! Avanti!! 



 

Kysymys tai kommentti  
Miksi Kallahtea lähdetään tiivistämään ja jo kuluneita viheralueita rakennetaan? Vuosaaren 

palvelut eivät riitä nykyasukkaille joten onko kaikkien kaavoitusten kokonaisvaikutus oikeasti 

huomioitu? Omistusasuntoja ei ole onnistuttu rakentamaan vaan rakennusfirmat maksavat 

mieluummin pieniä sakkoja joten niilläkään lisärakentamista ei pystytä perustelemaan, vai 

millä tätä 20% väkimäärän lisäystä perustellaan? 

Vastaus 
Yleisesti ottaen kaupunki on päättänyt, että sen kasvupaineeseen pyritään vastaamaan uutta 

rakentamista mahdollistamalla ja toteuttamalla. Kaupungin järjestämät palvelut suunnitellaan 

kaupungin virallisen väestöennusteen pohjalta ja palvelutarpeet arvioidaan palveluja 

järjestävillä toimialoilla. Kaavoituksessa varaudutaan palveluja tuottavien toimialojen 

ilmoittamiin tilatarpeisiin.  

Kysymys tai kommentti  
"Vuosaareen on rakennettu paljon vuokra-asumista ja rakennetaan lisää" - aina vaan näin. 

Miten tämä suhtautuu kaupungin virallisesti esittämään segregaatiota vastustavaan 

politiikkaan? 

Vastaus 
Kaupunki pyrkii tasapainottamaan asumisen rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa niillä alueilla, 

joilla se on yksipuolinen. Vuokra-asuntopainotteisille alueille halutaan siis omistus- ja 

asumisoikeusasumista. 

Kysymys tai kommentti 
Vuosaaren ja erityisesti Aurinkolahden valtti useimpiin suomalaisiin alueisiin nähden on 

LUONTO ja MERI 

Kysymys tai kommentti 
Ihmettelen suuresti miksi rakennetaan niin paljon. Tiedän että on paljon tyhjiä asuntoja 

Vuosaaressa ja Kontulassa ainakin. Jos kaikki haluavat uusiin asuntoihin, mitä vanhemmille 

asunnoille tehdään?? 

Kysymys tai kommentti 
Milloin hotelli Rantapuisto laajenee? Miten käy kuntosalin ( Easy Fit)? Minne ihmeessä kylpylä 

mahtuu? 

Vastaus 
Hotelli Rantapuiston alueella on suunnitteilla kahden myöhemmin (1980-luvulla) rakennetun 

rakennuksen purkaminen ja korvaaminen uusilla rakennuksilla jotka laajentavat hotellia. 

Toinen laajennus on tulossa itäisimmän erillisen siiven kohdalle ja kylpylä (pieni) on 

suunnitteilla siihen. Kuntosalirakennuksen tilalle on suunnitteilla suurempi rakennus. 

Aikataulut riippuvat täysin hotellitoimijasta, kuten myös se säilyykö kokonaisuudessa kuntosali.  

Kysymys tai kommentti 
Kommentti (henkilölle nimi poistettu): Vuosaaressa tarvitaan SEKÄ palveluja ETTÄ taidetta eli 

sekä ruumiin että hengen ravintoa. 



 

Kysymys tai kommentti 
Kuinka moni näistä Vuosaaren kaavahankkeista kohdistuu viheralueille? 

Vastaus 
Ei mikään kokonaan, mutta monissa on osia viheralueista. Viheralue on terminä 

monitulkintainen, tarkoitetaanko virkistysalueita ja kaavoittamattomia metsiä, vai myös 

kortteleiden piha-alueita ja jo aiemmin tonttimaaksi kaavoitettuja alueita?  

Kysymys tai kommentti 
Aika VÄHÄN! no se nyt on mielipide ! 

Kysymys tai kommentti 
Miksi paloasemaa suunnitellaan upealle kallioalueelle. Vapaata tilaa lähellä esim. staran 

cruisailu-parkkipaikka, jäähallin parkkipaikkan golfkentän puoli ei koskaan täynnä. 

Niinisaarentien varressa ryteikkö (laaja). 

Vastaus 
Pelastusasemaa suunnitellaan paikkaan, jossa vielä n. 10 v sitten oli vedenpuhdistuslaitoksen 

säiliörakenteita. Siinä puusto on siis pääsääntöisesti nuorta ja luontoarvoja vähemmän kuin 

saman metsäisen alueen muissa osissa.  

Kysymys tai kommentti 
Ohitettiin asukkaiden palaute aika tylysti.... 

Kysymys tai kommentti  
Kello 19.30 

Diat näkyvät epäselvästi ainakin kännykällä katsoessa. 

Kysymys tai kommentti 
Jos alueella on vähäiset luontoarvot, niin se on ihmisen tekojen tulosta. 

Kysymys tai kommentti 
Voisiko Vuosaareen rakentaa Clarionin tapaisen hotellin maisemaravintoloineen? 

Vastaus 
Hotellihankkeet ovat toki tervetulleita Vuosaareen. Valitetettavasti viime vuosina ei ole 

ilmaantunut alueesta kiinnostuneita hotellioperaattoreita ja -sijoittajia. Terv. Ilkka Aaltonen 

/tontit 

Kysymys tai kommentti 
Voisiko palvelulinjat kulkea arkisin edes klo 18 asti? Ei kaikki ole ikäihmisiä, jotka niitä 

käyttävät. Lisäksi iäkkäätkin liikkuvat klo 17 jälkeen. Lisäksi palvelulinjojen bussit ovat usein 

piripintaan täynnä klo 16, 16.30 ja 17. 

Vastaus 
Hei, joukkoliikenteen palvelun suunnittelusta HSL, kannattaa laittaa palautetta HSL:n 

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



 

Kysymys tai kommentti 
Komentti HF:lle! Olet oikeassa! 

Kysymys tai kommentti 
Ns. ryteikölläkin voi olla hienot luontoarvot! 

Vastaus  
Tämäkin on totta. Luontoarvot eivät aina korreloi estetiikan kanssa. 

Kysymys tai kommentti 
Kannatan maksimissaan 3-5 -kerroksisia kerrostaloja Itä-Helsinkiin. Mukava ympäristö 

asukkaille. Oletteko samaa mieltä? 

Vastaus 
Kuten aiemmissa puheenvuoroissa on sanottu, pyrkii kaupunki vastaamaan kasvupaineeseen 

säilyttäen samalla mahdollisimman suuren osan luontoalueista. Siksi rakentaminen on 

pääsääntöisesti hieman korkeampaa. Jokatapauksessa mittakaavallinen vaikutelma on tärkeä!  

Kysymys tai kommentti 
Luontoarvoluokat yksi mittari, mutta tärkeä tiedostaa, että asukkaiden kannalta 

merkityksellinen/merkittävä virkistys tai tunnearvo voi liittyä myös kohteesen, jolla 

luontoarvollista korkeaa luokkaa. 

Vastaus 
Näin on! Yritämme suunnittelussa tuoda lisäarvoa myös virkistykseen, esim. tuo Ramsinrannan 

rantareitti.  

Kysymys tai kommentti 
Se Suojeltava huvila on kohta romua jos sen kattoa ei korjata, tiilet repsottaa.... 

Vastaus 
Tiilet repsottaa, mutta onneksi aluskate on kunnossa tuoreen kuntokartoituksen mukaan.  

Kysymys tai kommentti 
Saadaanko jo tänä kesänä venepolttoaine-asema vuosaareen, tarve on suuri. 

Vastaus 
Valitettavasti vastaamassa ei ole asiantuntijaa, joka tuntisi polttoainejakelun tilanteen. 

Kysymys tai kommentti 
Pohjaveden puiston uudisrakennukset sijoittuvat pääosin yli 150-vuotiaiden puiden päälle, 

jotka näkyvät nyt luontotietojärjestelmässä, kun aineistot on vapautettu kaavoituksen HO 

päätöksen jälkeen. Miksi haluatte kaataa ikimetsää vastoin Helsingin kaupungin solmimia 

ympäristösopimuksia ? Nyt hiilinielukartoituksessa näkyy että koko meriRastilan kaava-

aluetyta suurempi Golf-kenttä on iso hiililähde, Pohjaveden puisto on hiilinielu. Miksi ja kenelle 

säästelette golf-kenttää, ja miksi sitä ei ole, mainittu näissä esityksistä? Golf kentän vuokra on 

hyvin halpa, n 97 t € vuosikorvaus liikuntaviraston tontin vuokraushetkellä, verrattuna 

rakennusoikeuden hintaan. Miksi se säästetään, kenelle ? 



 

Vastaus 
Golf-kentän alue on liian lähellä rahtisatamaa, jotta sinne voisi suunnitella asuinrakennuksia. 

Lisäksi alueen maaperä on poikkeuksellisen hankala rakentamisen kannalta. Rakentaminen 

olisi erittäin kallista eli kannattamatonta. Lisäksi rakentaminen aiheuttaisi siihen aiheuttaisi 

maaperästä johtuen poikkeuksellisen suuret hiilipäästöt.  

Kysymys tai kommentti 
Ei rakentamista Nuottasaareen! 

Kysymys tai kommentti 
Vuosaari: Faunatican arviointi Vuosaaren metsistä on surullista luettavaa. Suurin osa on 

luontoarvoiltaan heikentynyttä eli hyvin kulunutta. Miten esim. Uutelan jäljellä oleva vehreys 

ja luontoarvot (puusto, kasvillisuus ja eri eläin- ja eliölajit) voidaan pelastaa ja maaston 

lisäkuluminen estää? Ongelmana ovat lukuisat epäviralliset polut metsissä. 

Vastaus 
Selvityksessä on arvioitu erikseen metsän kuluneisuutta ja luonnonmukaisuutta. 

Kenttäkerroksen kasvillisuuden kuluminen on tosiaan ongelma kaupunkimetsissä. Kaupunki 

pyrkii rajoittamaan kulumista mm. Suunnittelemalla ja toteuttamalla luontoalueille hyvän 

reitistön ja opastuksen. Herkimpiä ympäristöjä on myös jouduttu aitaamaan esim. 

Kallahdenniemellä. 

Kysymys tai kommentti 
Kiva kuulla, että nyt ns.suljettu puoli Ramssinrannasta tulee virkistyskäyttöön! 

Vastaus 
Kiitos kannustuksesta! 

Kysymys tai kommentti 
Voisiko Rastilan metroaseman kohdalla tien ja radan kattaa, ja rakentaa korkeita 

maamerkkejä? 

Vastaus 
On arvioitu, ettei Vuotien kattaminen ja sen päälle rakentaminen ole taloudellisesti 

toteutuskelpoista. Tällä hetkellä kattamista ei siksi ole suunnitteilla. 

Kysymys tai kommentti 
Asukasvaikuttaminen on jäänyt korulauseeksi,nyt pääasiassa vuokragrynderit määräävät mitä 

ja miten rakennetaan. Miten Ramsinniemen luontoarvot suojellaan nyt kaavoitetaan jopa 

suojelukohteita täydennysrakentamiselle esimerkkinä Vuorannan päärakennuksen lähialueet 

jotka ovat merkitty suojeltaviksi kohteiksi. 

Vastaus 
Kaavoituksesta päättää viime kädessä kaupunginvaltuusto. Ramsinniemeen on suunnitteilla 

luonnonsuojelualueen laajennus, sekä oleellisimpien kulttuuriympäristöjen suojelu 

asemakaavalla. Hotelli Vuorannan ympäristöön on tosiaan suunnitteilla 

täydennysrakentamista. Tarkoitus on kuitenkin sielläkin säilyttää alueen keskeisimmät arvot. 



 

Kysymys tai kommentti 
Kello 19.40 

Miten Meri-Rastilan asukkaille tarjotaan terveyspalvelut? Meri-Rastilan oma terveysasema 

suljettiin 2005. Vuosaaren aseman kapasiteetti ei riitä 40 000 asukkaalle. 

Vastaus 
Meri-Rastilan asukkaille tarjotaan terveyspalvelut Vuosaaren Perhekeskuksessa ja Terveys- ja 

hyvinvointikeskuksessa, os Kahvikuja 3 /Lars Rosengren, Myllypuron terveys- ja 

hyvinvointikeskuksen projektipäällikkö 

Kysymys tai kommentti 
Juurikin tuo itä-osa kiinnostaa, jos nyt piirretään kerrostaloja puistoon ja viheralueille vastoin 

suunnitelun periaatteita.... 

Kysymys tai kommentti 
Viheralueen ei tarvitse aina olla rakennettu. Ei kehitetä Vuosaarta liikaa. 

Kysymys tai kommentti 
Pitääkö paikkaansa väite, että kaupunkiympäristötoimialan periaatteellisen linjauksen mukaan 

"Luonnoneläimet eivät kuulu kaupunkialueelle"? Kuitenkin juuri itäisen Helsingin suuri viehätys 

liittyy lähiluonnon eläimistön monimuotoisuus! 

Vastaus 
Ei pidä.  

Kysymys tai kommentti 
Itäinen kaupunkibulevardi: Mitä tarkoittaa hallintasopimus kaupungin kanssa? Asukas saa 

jäädä asumaan toistaiseksi tontille hallintasopimukseen nojaten? Jos talo on myyty kaupungille 

niin maksaako asukas tontista ja kiinteistöstä vuokraa kaupungille? Mistä löytyy malli 

tällaisesta sopimuksesta? 

Vastaus 
Hallintaoikeudesta peritään yleensä korvausta. Tyypillisesti talon asukas kaikista muista 

kuluista paitsi kiinteistöverosta. 

Kysymys tai kommentti  
Onko suunnitelmissa huomioitu että Vuosaaresta pääsee kaupunkiin päin vain metrolla. Kuk se 

ei kulje, se Lahden kokoinen väkimäärä ei pääse kuin pohjoiseen päin 560 bussilla. Missä 

muualla kasvatetaan väkimäärää mutta ei lisätä julkista liikennettä ja huomioida katkoksia? 

HSL ei lupaa lisää liikennettä kun olen kysellyt asiasta. 

Vastaus 
Lähtökohtaisesti HSL suunnittelee ja toteuttaa palvelunsa käyttöpaineen mukaan. 

Kysymys tai kommentti 
Kai Helsinki vaatii että pääurakoitsija kaikista rakennusvirheistä ja ongelmista riippumatta 

alihankintaketjuista, koko elikaarimallin mukaan. muuten ei sopimusta kaupungin maalle tai 

saatavutta tontille! 



 

Kysymys tai kommentti 
Hirveän pientä tekstiä, monta diaa on mahdoton lukea! 

Vastaus 
Kiitos kommentitsta. Täytyy ottaa opiksi ensi kertaa varten! 

Viesti valvojalta 
3.3. saakka voit antaa palautetta Kallahden suunnitteluperiaatteiden lähtökohtiin ja 

tavoitteisiin osoitteessa: https://kerrokantasi.hel.fi/kallahdenuudistus 

Kysymys tai kommentti 
Mikä on Pärnunkadun pientalo rakentamisen suunnitelma josta esittelijä puhui 

Vastaus 
Pärnunkatu 6 kaavassa on rivitaloasumista. t. Linda, aluerakentaminen 

Vastaus 
Tontti on yksityisessä omistuksessa. 

Kysymys tai kommentti 
onko idässä edelleen eniten hekan asuntoja verrattuna muihin kaupunginosiin. jos niin, miksi? 

Vastaus 
Vastaamassa ei taida olla asiantuntijaa, jolla olisi tilastotieto asiasta. Kaupungin tavoitteena on 

tasapainottaa asumisen rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa siten, että vuokra-

asuntopainotteisille alueille lisätään omistus- ja asumisoikeusasumista. 

Kysymys tai kommentti 
Rantareittiä ei tarvita Ramsinniemeen, se vaatisi vain metsän kaatamista. 

Viesti valvojalta 
Täältä löytyy Kallahden suunnitteluperiaatteisiin liittyvä nähtävillä oleva aineisto: 

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

plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_muut_suunnitelmat_user/1683 

Kysymys tai kommentti 
Kuinka paljon asukkaita Kallahteen on tarkoitus pakata lisää? Tarkka luku kiitos! 

Vastaus 
Tarkoista luvuista ei ole tässä vaiheessa tietoa. Tätäkin tarkastellaan suunnitteluperiaatteiden 

yhteydessä. 

Kysymys tai kommentti 
Ottaako kaavoittaja mitenkään huomioon kaupungin LUMO-ohjelman periaatteita luonnon 

monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi? 

Vastaus 
Kyllä otetaan, erityisesti viher- ja sinialueiden suunnittelussa! 



 

Kysymys tai kommentti 
Mikä on vuorovaikutusraportin status, merkitys, velvoittavuus? Hiljakkoin KYMPin lautakunnan 

jäsenet päättivät vastoin vuorovaikutusraportin ja osayleiskaavan suunnittelijoiden kantaa. 

Vastaus 
Hei, vuorovaikutusraportin idea on koota yhteen pakettiin suunnittelun aikana eri tahoilta 

kuten viranomaisilta ja kaupunkilaisilta saatu palaute. Raportti on osa päätöksentekijöille 

toimitettavaa päätöksentekoaineistoa. Sen perusteella päätöksentekijät saavat tietoa millaista 

palautetta suunnitteluun on saatu, miten sitä on suunnittelun aikana otettu huomioon ja miksi 

taas osaa palautteesta ei ole voitu huomioida. Päätöksentekijöillä on kuitenkin valta päättää 

eri tavoin mitä suunnittelija ja/tai osalliset ovat ehdottaneet. Käytännössä asian esittelijä on 

tehnyt päättäjille päätösehdotuksen, jonka lautakunta voi hyväksyä tai palauttaa valmisteluun. 

On siis tärkeää keitä me äänestämme päättäjiksemme :) / Tiina viestinnästä 

Kysymys tai kommentti 
Miten voi olla mahdollista että M-R:n ja Harbonkadun kulmassa puretaan kaupungin talot pois 

on parkkipaikalle osoitettu monikerroksinen parkkihalli? Sattuu osumaan Harbonkadun 

korkeimmalle kohdalle hienoilla merinäköalalla. Eli autot parkkerataan alueen yhdelle 

parhaimmista paikoista! 

Vastaus 
Kaavaratkaisussa on pysäköintitalo nykyisen pysäköintialueen paikalla. 

Kysymys tai kommentti 
Miten huomioidaan Ullaksenpuiston suojelu Nyt paperilla on kolme kerrostaloa tulossa puiton 

ja polkujen päälle ?!? Nuo talot voi rakentaa Sipoolaisille pelloille kiitos! 

Vastaus 
Meri-Rastilan kaavat ovat jo valtuuston hyväksymiä, joten suunnitteilla ei ole rakentamisen 

vähentämistä niistä. 

Kysymys tai kommentti 
Loistava kattaus aineistonesittelyä. Jos jokainen osio käytäisiin kasvotusten ja kuunnellen 

kaikkien mielipiteitä, ei aikaa muuhun jäisikään. Tästä pohjamateriaalista on jokaisen helpompi 

löytää linkkejä ja yhdyshenkilöitä tarkempiin tarkasteluihin. Toki paikalliset ja alueelliset 

tilaisuudet täydentävinä tuovat lisää vaikutusmahdollisuuksia. Kiitos tästä "paketista" 

Kysymys tai kommentti 
Korjaan, puiden kaatamista Ramsinniemen metsästä. 

Kysymys tai kommentti 
Mikä on Villa Ullaksen kohtalo? Jyrätäänkö matalaksi? 

Vastaus 
Villa Ullaksen osalta ei ole suunnitteilla muutoksia. t. Tuukka Linnas 

Kysymys tai kommentti 
Enemmän pieniä päiväkoteja, ei niistä pidä luopua. Mieluummin pieniä kuin isoja. 



 

Kysymys tai kommentti 
Voidaan täydennysrakentaa Helsingin Sipolta varastamille maille, siellä on tilaa... 

Kysymys tai kommentti 
Ramsinniemeä kehitetään lähinnä asuinrakentamisen näkökohdista mutta liikenne suunnittelu 

lahaa jäljessä tai sitä ei ole ollenkaan. Edellisessä esittelyssä ei ollut edes liikennesuunnitelijaa 

mukana ja kysyttäessä myöhemmin hän kertoi , että mitään suunnitelmaa ei ole vielä olemassa 

vaikka kaavasuunnitellu on jo pitkällä, erikoista toimintaa 

Vastaus 
Asemakaavojen valmistelun yhteydessä laaditaan tarpeen mukaan myös liikennesuunnitelmat. 

Kaikissa kaavoissa erillistä liikennesuunnitelmaa ei tehdä, jos uudisrakentaminen voi tukeutua 

olemassa olevaan katuverkkoon. Kaavan liikenteellisiä vaikutuksia arvioidaan joka tapauksessa 

aina. Seuraavassa lautakunnan käsittelyyn menevässä kaavassa on liitteenä myös 

liikennesuunnitelma. 

Kysymys tai kommentti 
Kello 19.51 

Kallahden rantareitti on rauhallinen ja jatkuu luonnonmukaisena kohti Ramsinniemeä. Älkää 

ylirakentako tätä reittiä. 

Kysymys tai kommentti 
Miten Vuosaaressa aiotaan toteuttaa maakuntakaavan edellyttämä metsäyhteys metrolinjan ja 

Vuotien yli pohjoiseen?? Siis metsäyhteys, ei vihreäksi maalattu betonisilta kukkaistutuksin eli 

viheryhteys 

Vastaus 
Toteutussuunnitelmia vihersillan rakentamiseksi ei ole vireillä. 

Kysymys tai kommentti  
En halua liittyä suunniteluryhmiin koska en halua Kallahteen lisää asukkaita koska Vuosaareen 

kaavoitetaan jo liikaa versus julkinen liikenne ja palvelut. Koska keskimäärin ihmiset ovat 

pienituloisempia kuin helsinkiläiset keskimäärin, pitäisi huomioida että lähiluonto ja ilmaiset 

harrastusmahdollisuudet säilyvät jotta yleinen hyvinvointi pysyisi hyvällä tasolla. Se on kaikkien 

helsinkiläisten etu. 

Kysymys tai kommentti 
Vuosaaresta puuttuu yökerhoja ja viinibaareja. Täällä asuu työikäisiä aikuisiakin. 

Kysymys tai kommentti 
Miksi Itäkeskuksen maankaytön suunnittelussa ei ole otettu huomioon lainvoimaisen 

yleiskaavan mukaista eritasoliittymää Itäväylän ja Kehä I:n risteyksessä? 

Vastaus 
Yleiskaava ei määrää toteuttamaan risteystä eritasoliittymänä. Liittymä, joka voi sisältää 

eritasojärjestelyjä. Liittymäratkaisut ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa, liittymä voidaan 

toteuttaa myös tasoratkaisuna 



 

Kysymys tai kommentti 
Voisiko joku kertoa edes alustavia tietoja liikennejärjestelyistä. Miten Vuosaaren kaikkien 

tulevien asukkaiden oletetaan liikkuvan keskustaan päin , kun metron koko kapasiteetti on jo 

täynnä samalla kun sen toiminta takkuilee kaiken aikaa enemmän? 

Vastaus 
Metron kapasiteettia ollaan nostamassa. Lähivuosina on tarkoitus toteuttaa kapasiteetin 

parannushanke, jolla vuoroväliä voidaan tihentää. Myöhemmin toteutetaan vielä 

kulunvalvonnan toinen vaihe, jossa mahdollistuu automaattimetro ja vielä tiheämmät 

vuorovälit. 

Kysymys tai kommentti 
Vuosaareen tulee liikaa asukkaita jäljelle jäävät viheralueet eivät tätä kulutusta kestä. 

Kysymys tai kommentti 
Miksei Saaristoratikkaa voitaisi rakentaa tuomaan kapasiteettia ja reittivaihtoehtoja metron 

rinnalle? 

Vastaus 
Helsingin kaupunkistrategiassa 2021-2025 on linjattu, että Vartiosaari osoitetaan 

virkistyskäyttöön. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei saaristoratikkaa tulla toteuttamaan. 

Viesti valvojalta 
Anna palautetta tästä illasta: https://forms.office.com/e/JpKtwwMuXz 

Viesti valvojalta 
Kannattaa tilata Suunnitelmavahti. Se helpottaa Helsingin suunnittelun seuraamista, 

mielipiteiden kertomista ja vaikuttamista. Tilaajat saavat sähköpostiinsa viikoittain ilmoituksen, 

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

Suunnitelmavahdin osoitteesta https://hel.fi/suunnitelmavahti 

Viesti valvojalta 
Voit esittää kysymyksiä kaupungin työntekijöille myös palautejärjestelmän kautta. 

Palautejärjestelmän kautta jätetyt palautteet toimitetaan oikealle nottajalle, ja saat vastauksen 

kysymykseesi suoraan asiantuntijalta. Palautejärjestelmä löytyy osoitteesta hel.fi/palaute 

Kysymys tai kommentti 
Kiitos erinomaisista esityksistä! 

Kysymys tai kommentti 
Broändan alue Vartiokylänlahden pohjukassa meni minulta ohi - huolettaa sen aiheuttamat 

muutokset hulevevesiin useiden talojen sijaitessa Vartiokylänlahden pohjukassa savikkomaalla. 

Voisiko tätä kommentoida vastauksissa? 

Vastaus 
Broändan kaavamuutos on hyväksytty Kaupunkiympäristölautakunnassa 8.11.2022, 

Kaupunginhallituksessa 23.1.2023 ja Kaupunginvaltuustossa 1.2.2023.  

Broändan kaavamuutoksen vuorovaikutusraporttiin on kirjattu aiemmin pohjavettä koskien: 



 

Ak-tontin 54037/7 rakentamisen vaikutus alueen pohjavesiolosuhteisiin: 

Kaavamuutokseen lähetetyssä mielipiteessä viitataan Jaakko Pöyry Infra:n 2.4.2001 päivättyyn 

Vartiokylänlahden pohjavesialueen hydrogeologiseen selvitykseen, jonka pohjalta 

mielipiteessä todetaan, että nykyistä voimassa olevaa asemakaavaa tehokkaampi 

rakentaminen laskisi pohjaveden pintaa väistämättä 1 - 2 metriä. Rakentaminen tulisi 

toteuttaa niin, ettei pohjavettä liata, lasketa tai vähennetä sen virtausta. 

Täydennysrakentaminen johtaisi koko Kurkimoision maaperän kuivumiseen ja se 

todennäköisesti aiheuttaisi olemassa olevien rakennusten vajoamista, rakenteiden halkeilua ja 

mahdollisesti viemäriputkistojen murtumista. 

Vastine 

Jaakko Pöyry Infran 2.4.2001 päivätyssä Vartiokylänlahden pohjavesialueen hydrogeologisessa 

selvityksessä todetaan, että nykyisen kaavan mukainen rakentaminen ei vaikuta haitallisesti 

pohjaveden laatuun. Kaavaratkaisu on nykyistä kaavaa tehokkaampi. Kaava-alueesta on 

laadittu rakennettavuusselvitys, joka on selostuksen liitteenä. Alueelle on tehty kaksi uutta 

pohjavesipistettä, joista on saatu selville pohjavedentasojen vaihteluväli pisteiden alueella. 

Rakentaminen tulee toteuttaa niin, että se ei aiheuta haittaa pohjavedelle, ympäristölle tai 

ympäristön rakennuksille. Rakentamisesta pohjavesialueelle sekä pohjaveden suojelusta on 

määrätty kaavassa. 

Kysymys tai kommentti 
Kello 20.00 

kiitos! 

Kysymys tai kommentti 
Nimi poistettu, tuota ei mielestäni käsitelty lainkaan. Minäkin haluaisin kuulla tuon alueen 

suunnitelmista lisää! 

Kysymys tai kommentti  
Hei, kannattaa opastaa, että tallennetta voi seurata hitaammassa nopeudellakin. 

 

Linkkejä 

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

• Tästä voit tilata suunnitelmavahdin.  

• Tästä voi antaa kaupungille palautetta.  

• Tästä voit seurata OmaStadi-hankkeita. 

• Tietoa taloyhtiöiden energiaremonteista 

• Linkit tallenteeseen ja chatin koontiin päivitetään tilaisuuden verkkosivuille.  

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

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

https://kerrokantasi.hel.fi/uih08022023
https://www.hel.fi/suunnitelmat
https://www.hel.fi/suunnitelmat
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/suunnitelmavahti/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute
https://omastadi.hel.fi/
https://hel.fi/energiaremontti
https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/kaupunkisuunnittelu-ja-rakentaminen/osallistu-kaupungin-suunnitteluun#menneet-tilaisuudet
https://vihreatsylit.fi/
https://bit.ly/kymp-youtube


 

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

• Kaupunkiympäristön toimialan tapahtumat löytyvät verkkosivuilta. Lue lisää 
tapahtumista.  

• Itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteet 

• Itäkeskuksen suunnitteluperiaatteet 

• Kerro kantasi -kysely Kallahden uudistuksesta 
 

https://osallistu.helsinki/
https://osallistu.helsinki/
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/tapahtumat
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/tapahtumat
https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_muut_suunnitelmat_user/1633
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2023&ls=11&doc=Kymp_2022-04-12_Kylk_13_Pk
https://kerrokantasi.hel.fi/kallahdenuudistus

