
Helkan seminaari 16.2.2015

Ryhmä Tekstilaput:   ■ Positiivinen ■ Neutraali ■ Negatiivinen

Herttoniemen ja Siilitien metroasemien väli katettava ja rakennettava asuntoja

Itä-Helsingin luonto- ja kulttuuripuisto, Vartiosaaresta sen keskus

Tehokas vesijoukkoliikenne itäiseen saaristoon ja myös Vironniemelle

Helsingin panostettava Itä-Helsingissä jo olevaan valtakunnalliseen pyöräilyreittiin;     −Hyödyntäisi moninverroin useampia kuin Rantabaana

Helsingissä paljon paikkoja, joissa voisi nostaa tehokkuutta mm. Itäkeskus

Kaupunkibulevardi Myllypurosta Itäkeskukseen; Hyvä

Roihupellon teollisuusalueelle asuntoja, liiketiloja

Herttoniemen teollisuusalue rakennettava asuntoalueeksi

Tiivistyvän kaupungin virkistysmahdollisuuksista huolehdittava

Sopulitien ja Viikin peltojen väliset metsät on säilytettävä kokonaan

Siililaakso täytyy jättää rakentamatta. Tärkeä ulkoilualue, luonnonsuojelualueen suojavyöhyke

Herttoniemen urheilukentän reuna pitää jättää rakentamatta

Vartiosaarta ei saa rakentaa

Vartiosaarta on kehitettävä "Idän rivieraksi", Rakentaminen kiellettävä

Ramsinniemen rakentaminen pois

Hallainvuoren reunaa ei tarvitse rakentaa. "Säilytettävä jääkauden jälkeisessä tilassa"

Rantaraitiotie: - Taludellisesti järjetön; - Tuhoaa rantoja; - Hyödyt kuvitteellisia

Itäkeskuksen kehittymättömyys

Vartiosaari + Ramsinniemi virkistykselle

Vartiosaari 

Kumpulanpuron puhdasvetinen avouoma Ilmalasta mereen

Ratapihalle 100 000 uuden asukkaan kaupunki

Keskustatunneli; Espoolaiset pois Töölöstä

Kaupunki bulevardi hyvä

Istutetaan lisää puita; rakennetaan meren päälle

Vallilanlaakson joukkoliikenneväylä maan alle

Poikittaisyhteys Vallilanlaakson kautta Pasilaan raitiovaunu!

Yhteys Viikistä ja Arabiasta Pasilaan välttämäyön

Kantakaupungin laajentaminen on hyvä idea

Dialogia (!) asukkaiden kanssa. Strategisten asioiden kanssa.

Vallilanlaakson yhteys maanpäältä hyvä

Hyvä, että vähemmän tärkeät pellot ja metsät rakennetaan. Näin 1km2 Hgin alueella säästetään 5 km2 metsää ja pelto seudulta 

Tuusulanväylä bulevardiksi ABC-solmuun asti

ABC-solmun kehittäminen; - myös "uuspelto" asuntokäyttöön

Väestötavoite on hyvä

Viheralueet turvattava! Taivaskallio historiallinen puistoalua.

Malmin lentokenttä ratkaistaan maakuntatasolla. - Malmi säilytetään ja Hki-Vantaa kehittyy isojen koneiden kentäksi

Kivinokka kehitettävä virkistysalueena.

Luontoa, kulttuuria ja elämää Kivinokkaan; - Ei kerrostalolähiötä

Herttoniemen teollisuusalue ja Roihuvuoren tellisuusalueelle asuntoja -> hyvää urbaania rinnakkaiseloa

90 % täydennysrakentamista! 10 % nosto tehokkuudessa kaikkialle. Ei rakentamista neitseellisille alueille.

Paikoituksen uudelleen määrittely: jos alueella / paikalla hyvä julkinen liikenne ei tarvita paikoitustarvetta joka asunnolle - hyvä julkinen liikenne pienempi 

paikoitusnormi.

Käpylän asemalla Taivaskallio jätettävä rauhaan. Ei minkäänlaista kajoamista!

Pikselikartan oikeusvaikutus?

Pikselikartta tuo joustavuutta kaavoitukseen, hyvä asia

Autopaikkojen poisto kortteleiden keskeltä ja tilalle täydennysrakentamista; - rantojen rauhoittaminen rakentamiselta

Helsigin yleiskaava on oltava osa alueellista suunnitelmaa

Onko kaavan selostus / liite osilla mitään merkitystä??

Ikävää jos arvokkaat metsämme ja puistomme rakennetaan

Kuka saa suunnitella kaupunkia?

Käpyläsolmun kokonaisvaltainen suunnittelu erityisesti liikenteen (kevytliikenne, Tuusula - Sörnäinen yhteys) osalla

Missä on luontoalueiden pikselit?

Bulevardeille pikaratikka - sen kapasiteetti riittää isolle väkimäärälle

Liityntäliikennepaikat? Missä ja kuinka paljon?

Melkistä virkistysalue; samoin Itä-Villinki

Ei bussiliikennettä (epäpuhtaudet,pöly,raskasmetallit,melu) Vallilanlaaksoon !!!

Saariston viheralueet

Melkki saari rakentaminen pois

Melkki viheralueeksi

Teollisuuskadun palvelu-liikekeskusmerkintä??? Keskus = paikka. Teollisuuskadun liikenne tulisi simuloimalla optimoida suosimaan joukkoliikennettä

Pikseli ei toimi. Nykytehokkuus; mahd. Uusi tehokkuus

Ei kosketa viheralueisiin. Asukastiheyttä kasvatettava vaalean ruskealla alueella

Kaupunkimetsien nakertaminen

Kumpulan metsä liian iso (ei viherväylillä)

Asukastavoite 260 000 -> 160 000; - alas

Asumisalueiden monimuotoisuus huomioitava; palvelut, koulut yms

Puuttuva viheryhteys Vantaa ja Keskuspuisto näliltä!!

Pääkarttaan tulee lisätä rantoja seuraava jatkuva virkistysreitti

Ranta- ym alueille koirarajoituksia (punkkitautivaara)

Tilapäinen (?) bussiväylä Vallilanlaaksoon?

Keski-Pasilan liikennesuunnittelu valtakunnan systeemiälyttömin kohde

Helsinkipuiston (Vantaan rannat!) rannat virkistys käyttöön

Viheralueita ei saa pilkkoa. -> Hki tulee menettämään identiteettiään

Malmin lentokenttä säilytettävä ja kehitettävä

Kivinokka rakennettava

Luontoalueiden pikselit ovat onttoja? Natura yms. Alueet on ehdottomasti vietävä y-kaavaan!

Koillisen tärkein asia on Malmin lentokentän uusiminen niin, että Vantaan lentoaseman kilpailukyky säilyy!

Munkkiniemeen vesiliikennettä -> yhteys keskustaan

Mätäjoki on alueen helmi

Kaupunkipyörille lisää paikkoja; pyöräilyväyliin panostus

Tyyppi

LÄNSI

POHJOINEN - ETELÄ

ITÄ



Kartanonmetsän kivikautinen polku Kansalliseen kaupunkipuistoon

Pyörätie; suora yhteys vaikka maakuntakaava tasolle!

Raideliikenne

Turunväylä kaupunkibulevardiksi

Työpaikat

Liikenneratkaisut 1.A Pakokaasuttomuus 1.B Turvallisuus 1.C Palvelevuus

Mätäjoen kasvattaminen vesistöväyläksi, jolla on merkitystä ja arvoa! (Tulevaisuudessa)

Mätäjoelle profiilin kohltus: Nimen vaihto ja siistiminen (esim ruotsinkielinen)

Rakentamisessa otettava huomioon jo rakennettu. Ei sillisalaattia.

Säilytettävä Espoon syöttölinjoina: 1. Kehä I, 2. Turunväylä; 3. Hämeenlinnantie

Raideliikenteen suosiminen; Paikallispuistojen säilyttäminen; Viherväylien suosiminen

Pitäjänmäki Pajamaäki "keskustaa"; 1A siisti keskusta; 1B Palvelut ja kokoava tori ; *Teknos pois

Pitäjänmäki Pajamäki Tali vihersormi säilytettävä koko kämmenenä! ☺; vaikka hautausmaana

Munkkivuoren keskuspuisto säilytettävä

Hautausmaa Munkkiniemen sankarihautojen yhteyteen

Mätäjoen ympäristö säilytettävä viheralueena. Ei läpiajoa Malminkartanon ja Kannelmäen välille "autoliikenne"

KSV:n pitäisi huomata kehäradan merkitys alueen kehittämisessä

Malminkartanon metsä ja viheralueet säilytettävä

Teknos pois saastuttamasta

Hämeenlinnanväylän ympäristöä ei saa pilata rakentamisella; - puita ei saa kaataa

Pitäjänmäki Strömberg; Espoon syöttöliikenne ja yksit.aut. Pois!

Keskuspuistoa ei saa supistaa

Miksi Kaarelan kaupunginoasan kaikki palvelut siirtyy Kaaen kauppakeskukseen? Peruspalvelut alueella pysyttävä!

Uusi rakentaminen sovittava vanhaan

Keskuspuiston lohkominen SEIS!

Kaarelan historiaa ja rakennettua kunnioitettava.

Viheralueet säilytettävä; Keskuspuisto!

Liian leveiden väylien välttely; valtetään päällekkäisiä liikenneratkaisuja; ei liian suuria aluekeskuksia

Aina junaradat ennen metroa jos päällekkäisyys esim. Heli-rata kyllä

Tuusulantielle lentokenttärata

Kaupunkibulevardeilla on tarkoitus säästää luontoa, kunhan niitä ei käytetä väärin verukkeena rakentaa tärkeille metsä- ja muille luontoalueille 

(Kaupunkibulevardit ovat siis periaatteessa hyvä asia)

Kyllä Bulevardi 2.0; - raitioliikenne hoitaa henkilöliikenteen; - Kaistat jaetaan vauhdin mukaan 25 km/h, 12 km/h, 5 km/h; - Mittakaava Helsingin Bulevardista

EI jättiläisbulevardit: - tuhlaa maata; - syö puistoja; - saastuttaa ilman; - tuottaa meluongelman; - estää poikittaisliikenteen

Teollisuutta ja autokaupat pitäisi siirtää Kehä I:n kaistojen välisille alueille esim. Herttoniemen teollisuusalueelta

Rakentaminen pitää voida määrätä alkavaksi alueilta, jolla ei ole luontoarvoja, jotta rakennusliikkeet eivät pääse napsimaan rusinoita pullasta

Nurkkakuntaisuus: - Valtakunnallinen ja seudullinen liikkumisen strategia puuttuu; -Aiheutuu paikallinen haitta

1. Pikselit; tulkinnanvarainen, selvitysalueet; 2. Kaupunkibulevardit; 3. Metropolinäkökohta puuttuu; Yleiskaavan 3 suurta virhettä

KOKO HELSINKI


