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Katajanokkaseura on koonnut katajanokkalaisten kysymyksiä kuntavaaliehdokkaille.  
 
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?  

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

• Katajanokan neljä vuosikymmentä sitten toteutettua kärjen asuinaluetta pidetään Helsingin 
kaupunkisuunnittelun taitekohdan merkkiteoksena. Pitäisikö Katajanokan kärki mielestäsi suojella? 

Viheralueiden ja puistojen turvaaminen on tärkeää kaikkialla Helsingissä, myös kantakaupungissa. Katajanokka 
on historiallinen alue ja rakennushistoriaa pitäisi turvata nykyistä paljon paremmin. En tunne Katajanokan 
aluetta kovin hyvin, mutta uskon, että Katajanokan kärki on suojelemisen arvoinen. Rakastan vanhoja 
rakennuksia ja vanhoja miljöitä! 

 
Katajanokan rantareitti 

• Pidätkö tärkeänä, että tulevien muutostöiden yhteydessä (mm. satamaterminaalimuutokset, Stora 
Enson uusi pääkonttori) voidaan toteuttaa yhtenäinen kävelyreitti Katajanokan ympäri? 

Kuulostaa tavoitteleminen arvoiselta asialta! Kävelyreitit, joiden varrella on historiallisia rakennuksia ja vieläpä 
mertakin houkuttelevat kaupunkilaisia ulkoilemaan.  
 
 
Kaupunkia rakennetaan vauhdilla.  

• Kerro, mikä on mielestäsi onnistunutta uutta Helsinkiä (alue tai kohde). Mikä ei miellytä? 
• Onko mielestäsi tärkeää tavoitella ns. vartin kaupunkia, jossa kaikki lähipalvelut löytyvät viidentoista 

minuutin kävelyn, pyöräilyn tai julkisen liikenteen matkan päästä? 
• Miten vartin kaupungin voisi toteuttaa Katajanokan asukkaille? 

Asun itse parikymmentä vuotta sitten rakennetussa Eko-Viikissä, ja tykkään tästä alueesta kovasti. Ihan uusista 
minua miellyttävistä alueista voisin mainita Puu-Myllypuron tuossa vieressä. Viihdyn itse parhaiten matalassa ja 
tiiviissä, en korkeissa rakennuksissa, ja kaupungissa olisi hyvä olla jotain jokaiseen makuun. Luonnonläheisyys on 
minulle tärkeää.  

Ns. vartin kaupunki on hyvä tavoite, mutta en tunne kyllin hyvin Katajanokan aluetta voidakseni vastata tähän.  

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

• Minkälaisena näet keskustan kehityksen? 
• Minkälaista toimintaa ja palveluja toivoisit keskustaan jäävän tai tulevan?  
• Pitääkö kävelykeskustaa laajentaa? 

Kävelykeskustaa pitää ehdottomasti laajentaa. Näen keskustan olevan tulevaisuudessakin se paikka, jossa käydään 
museoissa, teattereissa, ravintoloissa ja kivijalkaliikkeissä. Kuluttamisen suunta on muuttumassa tavaran 
ostamisesta elämysten ja palvelujen ostamiseksi.  
 
Katajanokan ja keskustan liikennejärjestelyt (yksityisautoilu, joukkoliikenne, jalankulku, pyöräily ja 
sähköpotkulaudat) 

• Miten katajanokkalaiset pääsevät autolla tulevaisuudessa lännen suuntaan? 
• Jalankulkija joutuu usein väistämään polkupyörää, esimerkiksi jalkakäytävällä tai suojatiellä. Miten 

korjaisit tämän? 
• Onko järkevää harventaa Katajanokan ratikkapysäkkejä?  



 
Jälleen vaikeita kysymyksiä ihmiselle, joka ei tunne hyvin Katajanokkaa. Tuohon keskimmäiseen sanoisin, että 
kävelytiet olisi hyvä pitää kävelyteinä ja fillareille tehdä omat erilliset kaistat autoteiden viereen, kun nyt on tehty 
esimerkiksi Redin tietämille. Ns. vanhassa kaupungissa tämä ei yleensä onnistu, joten ei auta kuin asennekasvatus. 
Itse hyppään herkästi pois fillarin selästä ja talutan fillaria, jos erillistä pyörätietä ei ole.  
 
Ratikkapysäkkien harventaminen ei ole järkevää alueilla, joilla asuu paljon vanhoja ihmisiä. Mutta ei sekään ole 
järkevää, että pysäkkejä on todella tiheästi: se hidastaa matkantekoa. En osaa valitettavasti ottaa kantaa 
Katajanokan pysäkkeihin.  
 
 
Katajanokkaseuran, Kruununhaan asukasyhdistyksen ja Helsingin nuorisotyöntekijöiden edustajat kokoontuivat 
Krunan mestassa ja keskustelivat mahdollisuuksista järjestää nuorisolle mielekästä toimintaa. 

• Mitä pitäisi tehdä alueemme nuorison hyvinvoinnin edistämiseksi? 

Taas vaikea kysymys, kun ei tiedä, mitä nuorille on jo tarjolla. Yleisesti ottaen tarvitaan lisää nuorisotyöntekijöitä, 
ns. etsivä nuorisotyö on tosi hyvä malli, koska kaikki eivät käy nuorisotaloilla. Nuorten pahoinvointiin on 
puututtava ajoissa, ja se on erityisen tärkeää nyt koronavuoden jälkeen.  
 
 
Yleiset käymälät 

• Laivastopuiston (Katajanokan kärjen) pallokentällä on paljon toimintaa ja sinne kaivataan 
mahdollisuutta käyttää WC:tä. Kannatatko yleisten käymälöiden lisäämistä Katajanokalle? 

• Entä kannatatko valvottujen käyttötilojen järjestämistä huumeiden käyttäjille, jotta heidän ei tarvitsisi 
käyttää vihreitä vessoja?  
 

Kyllä, kannatan molempia! 
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