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?
Kannatan turvaamista.
Katajanokkaseuran vuosikokouksen jälkeisessä keskustelussa mainittiin, että Matruusinpuisto
voitaisiin korvata vastaavan kokoisella puistolla jossakin muualla, jos puisto uhrataan
rakentamiselle. Onko tämä mahdollista?
Katajanokalta ei taida löytyä vastaavaa aluetta.
Katajanokan neljä vuosikymmentä sitten toteutettua kärjen asuinaluetta pidetään Helsingin
kaupunkisuunnittelun taitekohdan merkkiteoksena. Pitäisikö Katajanokan kärki mielestäsi
suojella?
Pidän tärkeänä, että puistoalue Katajanokan kärjessä säilyy.

Katajanokan rantareitti
• Pidätkö tärkeänä, että tulevien muutostöiden yhteydessä (mm. satamaterminaalimuutokset,
Stora Enson uusi pääkonttori) voidaan toteuttaa yhtenäinen kävelyreitti Katajanokan ympäri?
Ehdottomasti tärkeä – toki sataman kohdalla joudutaan joustamaan reitissä.
Kaupunkia rakennetaan vauhdilla.
• Kerro, mikä on mielestäsi onnistunutta uutta Helsinkiä (alue tai kohde). Mikä ei miellytä?
Onnistunut mm.: Itä-Pakilan puuranteinen korttelialue. Ei miellytä: Itä-Pasilan alue.
• Onko mielestäsi tärkeää tavoitella ns. vartin kaupunkia, jossa kaikki lähipalvelut löytyvät
viidentoista minuutin kävelyn, pyöräilyn tai julkisen liikenteen matkan päästä?
On tärkeää keskeisten arkipalvelujen osalta.
• Miten vartin kaupungin voisi toteuttaa Katajanokan asukkaille?
Mielestäni toteutuu Katajanokalla kohtuullisen hyvin.
Aleksanterinkadun ympäristö on katajanokkalaisten lähikeskusta ja siksi keskustan palvelut ovat tärkeitä.
• Minkälaisena näet keskustan kehityksen?
Aleksanterinkatu on autioitunut huolestuttavan nopeasti.
• Minkälaista toimintaa ja palveluja toivoisit keskustaan jäävän tai tulevan?
Mm. kahvilat, ravintolat, kivijalkakaupat.
• Pitääkö kävelykeskustaa laajentaa?
Voidaan laajentaa jos saadaan pidettyä kaikki liikkumismuodot toimivina.
Katajanokan ja keskustan liikennejärjestelyt (yksityisautoilu, joukkoliikenne, jalankulku, pyöräily ja
sähköpotkulaudat)
• Miten katajanokkalaiset pääsevät autolla tulevaisuudessa lännen suuntaan?
Joko nykyistä reittiä tai maan alla kulkevaa reittiä pitkin.
• Jalankulkija joutuu usein väistämään polkupyörää, esimerkiksi jalkakäytävällä tai suojatiellä.
Miten korjaisit tämän?
Pyöräteiden selvemmällä merkitsemisellä tai muulla tavalla erottamisella jalankulkuväylistä.
• Onko järkevää harventaa Katajanokan ratikkapysäkkejä?
Ei ole. Riittävän tiheässä olevat pysäkit asuinalueella mahdollistavat myös iäkkäiden ja apuvälineillä
liikkuvien matkustamisen.

Katajanokkaseuran, Kruununhaan asukasyhdistyksen ja Helsingin nuorisotyöntekijöiden edustajat
kokoontuivat Krunan mestassa ja keskustelivat mahdollisuuksista järjestää nuorisolle mielekästä toimintaa.
• Mitä pitäisi tehdä alueemme nuorison hyvinvoinnin edistämiseksi?
Lisää toimintaa, esim. urheilukentille.

Yleiset käymälät
• Laivastopuiston (Katajanokan kärjen) pallokentällä on paljon toimintaa ja sinne kaivataan
mahdollisuutta käyttää WC:tä. Kannatatko yleisten käymälöiden lisäämistä Katajanokalle?
Kannatan, ja erityisesti pallokentän läheisyyteen.
• Entä kannatatko valvottujen käyttötilojen järjestämistä huumeiden käyttäjille, jotta heidän ei
tarvitsisi käyttää vihreitä vessoja?
Voisivat heikentää kyseisen alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä esim. tuomalla mukanaan
huumekauppiaat. Helsingissä on ollut jo pitkään useita neulojenvaihtopisteitä, joissa saa
terveysneuvontaa ja hoitoon ohjausta.
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