
Risto Kolanen  172 Sdp 

Alku – puistojen kavennus 

Olen kertonut Keskuspuiston puolesta kyselyyn, että en kannata Kantakaupungin viheralueiden ja puistojen 
kaventamista. Keskuspuistosta ei saa nakertaa enää reuna-alueita asuntorakentamiselle. 

Matruusinpuiston korvaaminen muualla vastaavalla tilalla. 

Jos nykyiset päättäjät uhraavat Matruusinpuiston rakentamiselle, vastaava korvaava tila pitää löytyä 
viheralueeksi. Katajanokka-Krunikka, koko Vironniemi on historiallista vanhaa Helsinkiä, jonka perintöä 
tulee kunnioittaa. 

Kärjen asuinalueen suojelu 

Kyllä se pitäisi suojella. 

Rantareitti 

Olisi hienoa, että Katajanokan ympäri olisi yhtenäinen kävelyreitti. Satamatoimintojen kehittäminen 
paremmalla työnjaolla on välttämätöntä. Valokuvaajaisäni Alvar Kolanen muuten tallensi 6o vuotta sitten 
Enso-Gutzeitin pääkonttorin edeltäjän, kun olimme partiomarssilla Etelärannassa. 

Kaupunkia rakennetaan vauhdilla 

Onnistunut uusi kaupunki 

Pidän Ruoholahden uudesta asuinalueesta, Pikku-Huopalahdesta. Jätkasaaren vanhasta huutokonttorista on 
tehty kirjasto miellyttää. Tykkäsin lapsena vanhasta Haagasta, Kuusisaaren ajoreitistä vedenäärellä. 

Merihaka, uusista Jätkäsaaren isojen talojen väliin jäävät ahtaat pihat ja epäselvät kulkureitit eivät miellytä 

Vartin kaupunki 

Onhan se hyvä nyrkkisääntö kaupunkisuunnittelulle, mutta ei pidä tehdä kaiken läpäisevää aksiomaa. Sekä 
kantakaupungissa että lähiöissä. 

Vartin kaupunki Katajanokan asukkaille 

Ei taida nyt ihan toteutua kaikki palvelut. Katajanokka tarvitsee palveluja myös Krunikkaan, 
Aleksanterinkadulle ja lähialueille. Matka tulevalle superterveysasemalle Kamppiin on pitkä ratikalla tai 
kävelle. Ei mene vartissa. 

Keskustan kehitys 

Toivoisin näkeväni sen elävämpänä kuin nyt. Korona on kuolettanut, hiljentänyt aluetta. Torikorttelit on 
”elävöitetty” ulkomaan tai kotimaan turisteille. Senaatintorilla voisi olla happeningejä – muutakin kuin 
korona-ajan terasseja. LUX-valot ovat olleet aina hienoja. 

Toimintaa ja palveluja 

Kauppoja kuolee. Aleksanterinkatu on perinteinen kauppakatu, jonka pitäisi houkutella. Sitä ei saa tappaa 
kävelykaduksi, Espalla pikemmin kävelykokeiluja. Kaipaan Aleksille Bulevardin ja Uudenmaankadun 
tapaan gallerioita. Valokuvataiteen K-tila Kämpin Galleriassa on piilossa katutason alla, hienoja näyttelyjä. 
Vivian Mayer viimeksi nähty. 



Pitääkö kävelykeskustaa laajentaa? 

Hallitusti ehkä vähän. En tosin näe montaa suuntaa edetä, itse kävelijänä. Etelä-Espaa voisi kokeilla.  

Liikennejärjestelyt 

Autolla länteen 

Juuri siksi en näe esim. Pohjois-Espaa kävelykatuna tai Mariankadun-Aleksin yhteistä seutua. Ne tarvitaan 
kaikelle liikenteelle. 

Jalankulkija väistää 

Tämä on totta monessa paikassa. Vanhemmat, vammaiset ja huonommin liikkuvat ihmiset, lastenvaunujen 
kanssa tuntevat usein itsensä turvattomaksi, kun pyöräilijät hurjastelevat ohi. Baanan vauhti ei sovi 
ydinkeskustan pienille ja ahtaille kaduille. 

Ratikkapysäkit 

Ei pidä harventaa. Henkilöbusseja ei kulje, vain tilausajoja kauempaa. Vitosen ja nelosen ratikkaa tarvitsevat 
tilaa ja pysäkkejä. Nuoruuteni ratikat. 

Nuorison hyväksi 

Krunan mestaa tarvitaan lähiasukastilana. Helsingissä on suuruuden volyymin ihailu. Olin kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnassa päättämässä Oodin tulosta; se on kyllä muuntautuva monitoimikulttuurirakennus, 
mutta ei kantakaupungin laueiden nuorisotoimintaa pidä keskittää sinne. Lähellä on huonoja harrastuksia 
asemaseudulla, huumeongelmaa ja väkivaltaa. Punavuoren lapset ja vanhemmat tarvitsevat nuorisotilan 
Betaniassa. Kallion ja Sörkan lapset Harjun talolla.  

Nuorison hyvinvointia pitää edistää koulujen, vanhempien ja eri viranomaistahojen (nuorisotyö, 
lastensuojelu, koulupsykiatria, poliisi) yhteistyönä, joka toimii ennalta ehkäisevästi. Kiusaaminen, puukot ja 
välivalta saatava pois nollatoleranssilla. 

Yleiset käymälät 

Laivastopuisto 

Kyllä kannatan mahdollisuutta käyttää Laivastopuiston pallokentällä WC:tä. Niitä voi lisätä Katajanokalla. 

Valvotut tilat huumeiden käyttäjille 

Kannatan, se on nykyaikaa suurkaupungeissa, pienempi paha kuin holtiton neulankäyttö. Huumeiden käyttö 
on silloin valvotumpaa. Pahat sairaudet ja kulkutaudit eivät leviä monen käyttäjän huumeiden kautta. 
Valvottu käyttö parantaa kansanterveyttä. Käyttäjät pois lasten leikkipuistoista ja julkisista koulutiloista tai 
niiden pihoilta. 


