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VASTAUKSET       Ilkka Salonen, Vas, 607

Yleiskaavaan liittyvä Katajanokanrannan täydennysrakentaminen ja Matruusinpuisto: Katajanokalla on ihmetelty, 
miksi täydennysrakentamisella tuhottaisiin puisto, joka sijainniltaan ja maisemallisesti tukee kaupunkimme 
merellisyyttä ja asukkaiden sekä muiden kaupunkilaisten hyvinvointia. 

 Kannatatko ja onko mielestäsi tärkeää, että kantakaupungin alueella turvataan olemassa olevat 

viheralueet ja puistot? Olemassaolevat viheralueet ja puistot täytyy turvata 
kantakaupungin alueella.

 Katajanokkaseuran vuosikokouksen jälkeisessä keskustelussa mainittiin, että Matruusinpuisto 
voitaisiin korvata vastaavan kokoisella puistolla jossakin muualla, jos puisto uhrataan rakentamiselle. 

Onko tämä mahdollista?  Ei. En näe kartassa sopivaa vaihtoehtoa.
 Katajanokan neljä vuosikymmentä sitten toteutettua kärjen asuinaluetta pidetään Helsingin 

kaupunkisuunnittelun taitekohdan merkkiteoksena. Pitäisikö Katajanokan kärki mielestäsi suojella? 

En ymmärrä mitä suojellaan. Olen arvioinut kärjen asuinalueen melko 
kamalaksi.

Katajanokan rantareitti
 Pidätkö tärkeänä, että tulevien muutostöiden yhteydessä (mm. satamaterminaalimuutokset, Stora 

Enson uusi pääkonttori) voidaan toteuttaa yhtenäinen kävelyreitti Katajanokan ympäri? Rantareitti 
on tervetullut asia. Stora Enson pääkonttori tulee liian lähelle rantaa.

Kaupunkia rakennetaan vauhdilla. 

 Kerro, mikä on mielestäsi onnistunutta uutta Helsinkiä (alue tai kohde). Mikä ei miellytä? 

Valitettavasti näen vain punaista. En ymmärrä nykyarkkitehtuuria.
 Onko mielestäsi tärkeää tavoitella ns. vartin kaupunkia, jossa kaikki lähipalvelut löytyvät viidentoista 

minuutin kävelyn, pyöräilyn tai julkisen liikenteen matkan päästä? Vartin kaupunki voidaan 
toteuttaa ja idea on hyvä.

 Miten vartin kaupungin voisi toteuttaa Katajanokan asukkaille? Helpoimmin vartin kaupunki 
toteutetaan katajanokkalaisille ilmaisella ja usein liikennöivällä raitiovaunulla. 
Ala-aste, ainakin se, täytyy silti löytyä Katajanokalta.

Aleksanterinkadun ympäristö on katajanokkalaisten lähikeskusta ja siksi keskustan palvelut ovat tärkeitä.

 Minkälaisena näet keskustan kehityksen? Turismi ja toimistot lisääntyvät.
 Minkälaista toimintaa ja palveluja toivoisit keskustaan jäävän tai tulevan?  Yleisiä, suuren 

yleisön palveluja
 Pitääkö kävelykeskustaa laajentaa? Kyllä. Autollakin pitää silti voida liikkua.

Katajanokan ja keskustan liikennejärjestelyt (yksityisautoilu, joukkoliikenne, jalankulku, pyöräily ja 
sähköpotkulaudat)

 Miten katajanokkalaiset pääsevät autolla tulevaisuudessa lännen suuntaan? Huonommin, mutta 
pääsevät, jos minusta on kiinni.

 Jalankulkija joutuu usein väistämään polkupyörää, esimerkiksi jalkakäytävällä tai suojatiellä. Miten 

korjaisit tämän? Aikuinen ei periaatteessa saa pyöräillä jalkakäytävällä. Siihen 



puree liikennevalvonta ja sakotus. Suojatiekäyttäytyminen vaatii 
korjautuakseen lisäksi liikennekasvatusta.

 Onko järkevää harventaa Katajanokan ratikkapysäkkejä? Mielestäni ei ole.

Katajanokkaseuran, Kruununhaan asukasyhdistyksen ja Helsingin nuorisotyöntekijöiden edustajat kokoontuivat 
Krunan mestassa ja keskustelivat mahdollisuuksista järjestää nuorisolle mielekästä toimintaa.

 Mitä pitäisi tehdä alueemme nuorison hyvinvoinnin edistämiseksi? Olemassa olevat tilat täytyy 
pitää toiminnassa.

Yleiset käymälät
 Laivastopuiston (Katajanokan kärjen) pallokentällä on paljon toimintaa ja sinne kaivataan 

mahdollisuutta käyttää WC:tä. Kannatatko yleisten käymälöiden lisäämistä Katajanokalle? 

Kannatan yleisten käymälöiden lisäämistä koko kantakaupungissa ja 
aluekeskuksissa.

 Entä kannatatko valvottujen käyttötilojen järjestämistä huumeiden käyttäjille, jotta heidän ei tarvitsisi 

käyttää vihreitä vessoja?  Järkevän tuntuinen idea, jota pitää ainakin kokeilla jossain 
päin kaupunkia.

Vastauksia toivomme 27.5. mennessä osoitteeseen: katajanokkaseurary@gmail.com

Vastaukset julkaistaan Katajanokkaseuran koti- ja facebook-sivuilla

mailto:katajanokkaseurary@gmail.com
https://www.facebook.com/skattaseura
https://skatta.fi/

