
HELKAN 4. YLEISKAAVASEMINAARI 

Palaute seminaarista to 25.9.2014 klo 17.00-20.00. 

Tilaisuuden järjestäjät haluavat ja tarvitsevat palautettasi seminaarista. Jätä palautekaavake 

järjestäjille heti tilaisuuden jälkeen tai lähetä kaavake keskiviikkoon 1.10.2014 mennessä postitse 
osoitteella: Pirjo Tulikukka, Helka ry, Toinen linja 3, Helsinki 00530. Palautteen yhteenveto laitetaan 
nettiin. 

Miten hyödyllinen järjestetty tilaisuus oli mielestäsi? 
 
ARVOSANAT 

5 ( 10/28=36%), 4 (13/28=46%), 3 (4/28=14%), 2 (0/28=0%), 1 ( 1/28=4%) -> keskiarvo 4,1 

Miten kehittäisit seminaarin toimintaa? 

Kaupunginosien omia puheenvuoroja, useita kaupungin ihmisiä eri teemoista, vähemmän aiheita 
ja enemmän keskustelua, arkkitehtien puheenvuoroja enemmän, selkeät kysymysten rajaukset ja 
aikarajat, jatkoa tälle, workshop-tyyppistä, etukäteiskysymykset, parempi aikataulukuri, lisää 
aikaa keskustelulle, Piimiestä enemmän, Hakasta vähemmän, teemana ajankohtaiset hankkeet, 
liikaa esityksiä, varsinaiset suunnittelijat paikalle, elinkeinoelämän edustajat paikalle, lisää 
yksityiskohtia, ryhmätöitä, isompi tila, projektorin kuntoon 

 

Mikä oli motiivisi osallistua ja arvioi numeerisesti yleiskaavan vaikutusten tärkeyttä 

kaupunginosille. 
 
YLEISKAAVAN TÄRKEYS KAUPUNGINOSILLE 

5 ( 14/26=54%), 4 (10/26=38%), 3 (2/26=8%), 2(0/26=0%),1 (0/26=0%) -> keskiarvo 4,5 

Mitä mieltä olet tilaisuudessa esitetyistä ajatuksista? Mitkä asiat jäivät erityisesti mieleesi? 

Mitä ajatuksia pidät erityisen tärkeinä tai hyvinä? 

 
Kaupunkibulevardit ja raideliikenne, väkilukutavoite ylimitoitettu, liian tiivistä tulee,villejäkin ideoita, 
miten tämä linkkaa yleiskaavaprosessiin ja tulevaisuuteen, Kivekkään ja Hakasen puheenvuorot 
hyviä, saatava ajattelutavan muutos, jotainhan on jo valmiina, yleiskaavan nykyrooli, tiivistämistä 
jatkettava esim. Töölö on sopiva, mitkä lähtökodat yleiskaavassa, miten prosessi kulkee, 
Hakasen ideat, liikennekeskustelu, miksi sullotaan väki metropolialueelle, asuntomitoitus ja 
liikenne, Kumpula ja Käpylä koskemattomia, raideliikenne maan alle, lisärakentaminen ei edellytä 
viheralueisiin kajoamista, Piimies hyvä, mutta missä suunnittelijat, missä virkistysalueitten 
suunnittelu, kannatettavaa: tiivistäminen, bulevardit, nopeuksien alentaminen, 
kortteliasuminen,umpikorttelit, virhealueiden säilyttäminen, hyvää historian ja tulevaisuuden 
kuvaaminen, kaikki mielenkiintoista, Pasilan suunnittelu 
 
 

Mitkä mielestäsi ovat kolme tärkeintä aihealuetta, joita kannattaisi käsitellä jatkossa? 

Kulttuurihistoria, lapsiperheiden hyvä ympäristö, omaleimaset alueet, luontoympäristön 
säästäminen ylihoitamiselta, aluetasotarkastelut: kantakaupunki, Lauttasaari, Itä-Helsinki, 
pohjoinen ja koillinen,uusi yleiskaava ja jatkosuunnittelu, oman alueen analyysi, yleiskaavan 
perustelut, väkilukutavoite, vuorovaikutus, terveellisyys, julkiset palvelut, ennusteet 
tulevaisuudesta, väestömääräennusteet: mikä on realismia, uudet alueet, townhouset, 
terveydenhuolto ja muut julkiset palvelut, kaupungin suunnittelun joustavuus suhteessa 
toimintaympäristön ja talouden muutoksiin, vuoropuhelu asukkaiden kanssa, kaavoituksen 
vaiheiden seuranta, luonnon, rantojen ja kulttuuriympäristön turvaaminen, asukkaiden 
vaikutusmahdollisuudet, mitä tapahtuu kehä I:n ja kehä III:n välillä, liikenneratkaisut, 
kaupunginosien erityiluonteen säilyttäminen, suojelupäätösten uustulkinta, saaret: Kivinokka, 
Vartiosaari, Villinki jne, liikenneratkaisut, rakentamisen normistot, viheraluettein kehitysnäkymät, 
liikenneväylien kaventaminen, keskustan viherkäytävät säilytettävä, rakennuskorkeuden 
nostaminen, liikenteen ruuhkautuminen kaupunkibulevardien päihin, liikkeiden pako autottomasta 
kantakaupungista, raideliikennekaupunki, esteellisyys uudisrakentamisessa, vastustuksen 



eliminointi täydennysrakentamisessa, kaupunkirakenteen vaikutus kaupunkikulttuuriin, tiiviin 
rakentamisen laatutekijät, raideliikenteen yhteydet ja kaupunkiliikenteen sujuvuus, liikenteen  
haittojen minimointi, liikenneväylien kehittäminen, liian yksipuolisten alueitten rakentaminen, 
lastenkaupunki, maanalaisen liikenteen rakentaminen 
 
 
Aiotko tiedottaa/ kertoa lähipiirissäsi (asuinalue, yhdistyksessäsi jne.) seminaarissa 

esitetyistä asioista/ajatuksista?  
TIEDON LEVITTÄMINEN 
 
Ehdottomasti kyllä ( 25/27=85%  ),   En  aio  ( 1/27=7,5%  ), En ole varma ( 1/27=27=7,5%  ) 
 
 
Aiotko osallistua mahdollisesti Helkan seuraavaan joulu- tammikuussa mahdollisesti 

järjestettävään yleiskaavaseminaariin, jossa käsitellään yleiskaavaluonnosta. 

OSALLISTUMINEN SEURAAVAAN TILAISUUTEEN 
Ehdottomasti kyllä ( 23/27=85%  ),   En  aio  (    ), En ole varma (  4/27=15% ) 

 

Muista palauttaa kysely.  Autat järjestäjiä kehittämään Helkan yleiskaavaseminaareja. 

Palautteen pohjalta suunnitelleen tulevaa ohjelmaa. 

 


