
HELKAN 5. YLEISKAAVASEMINAARI 

Palaute seminaarista ma 16.2.2015 klo 17.00-20.00. 

Tilaisuuden järjestäjät haluavat ja tarvitsevat palautettasi seminaarista. Jätä palautekaavake 

järjestäjille heti tilaisuuden jälkeen tai lähetä kaavake keskiviikkoon 25.2.2015 mennessä postitse 
osoitteella: Pirjo Tulikukka, Helka ry, Toinen linja 3, Helsinki 00530. Palautteen yhteenveto laitetaan 
nettiin. 

Miten hyödyllinen järjestetty tilaisuus oli mielestäsi? 

Vastanneita 13: 5 (2 kpl), 4 (9 kpl) ja 3 (2 kpl), keskiarvo 4,0 
 

Miten kehittäisit seminaarin toimintaa? 

Parantamalla ennakkoinfoa ja markkinointia, äänestyksiä kiistakysymyksistä mm. Malmi, Viikki, 
Kivinokka, vartiosaari jne., alustukset etukäteen, myös Myllärissä voisi kokoontua, kaupunki 
mukaan, enemmän keskustelua, tehokkaampi fasilitointi, hyvä seminaari, mutta kaupungin 
edustus paneelikeskusteluun. 

 

Mikä oli motiivisi osallistua ja arvioi numeerisesti yleiskaavan vaikutusten tärkeyttä 

kaupunginosille. 

Motiivi: lisätietoa oman seuran mielipidettä varten, neuvoja parannusten etsimiseen,huoli 
viheralueista,Kivinokka,Vartiosaari ja Villinki rakennettava,Kumpulan metsä liian suuri 

Merkitys omalle kaupunginosalle: 5 (8 kpl), 4 (4 kpl), 2 (1kpl), keskiarvo 4,7 
 

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

Mitä ajatuksia pidät erityisen tärkeinä tai hyvinä? 

Hyödyllistä kuultavaa, mutta pitäisi saada vielä kaupunki mukaan, seudullinen ote erityisesti 
joukkoliikenne, viherympäristöympäristökysymykset, enemmän kaupunginosien näkemysten 
esittelyä kaikille, Malmin lentokenttään ei pidä koskea, vähän liikaa alueitten nimby-keskustelua, 
dialogin puute kaupungin kanssa, pikselikarttaongelmat, yleiskaavaluonnos epäammattimaisesti 
laadittu 
 

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

Kaavoituksen lainvoima, miten Helka vaikuttaa päättäjiin, miten lopullinen on 2016 päätös, 
Helsingin ratkaisuksi täydennysrakentaminen, ei ”neitseellisille alueille uutta rakentamista, lisää 
kansalaisvaikuttamisesta, pikselikartoista ja koko suunnitteluprosessista, liikenneverkko 
tarkasteluun, KSV mukaan, viheralueet, Malmin kentän säilyttäminen ja kehittäminen, 
tehokkaampi täydennysrakentaminen, keskustan rauhoittaminen yksityisautoilusta, 
kulttuuriarvojen säilyttäminen, logistiikka, herkkä reuna-alue-käsite keskusteluun 
 
 
Aiotko tiedottaa/ kertoa lähipiirissäsi (asuinalue, yhdistyksessäsi jne.) seminaarissa 

esitetyistä asioista/ajatuksista?  
 
Ehdottomasti kyllä ( 12 kpl ),   En  aio  (    ), En ole varma ( 1 kpl ) 
 
 
Aiotko osallistua mahdollisesti Helkan seuraavaan joulu- tammikuussa mahdollisesti 

järjestettävään yleiskaavaseminaariin, jossa käsitellään yleiskaavaluonnosta. 

Ehdottomasti kyllä ( 6 kpl ),   En  aio  (    ), En ole varma (  4 kpl) 
 

Muista palauttaa kysely.  Autat järjestäjiä kehittämään Helkan yleiskaavaseminaareja. 

Palautteen pohjalta suunnitelleen tulevaa ohjelmaa. 

 


