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Koillis-Helsingin Sosialidemokraatit ry:n mielipide nähtävillä olevaan Malmin ja Pukinmäen
yleisten alueiden suunnitelmaan 2021–2030

Haluamme tuoda mielipiteenämme ko. suunnitteluaineistoon seuraavaa:

Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelma vuosille 2021-2030 on hyvä ja odotettu, jotta 
Koillis-Helsingin suurpiirissä yleisistä alueista huolehditaan sekä niitä myös kehitetään. Malmi on 
Koillis-Helsingin keskusta, jossa Koillis-Helsingin suurpiirin reilu 100 000 asukasta käyvät
kaupassa ja käyttävät kunnallisia ja yksityisiä palveluita. 

Suunnitelma on tehty hyvin ja asukkaita on osallistettu valtuustostrategian mukaisesti eri tavoin
mm. kaupunginosapäivillä ja korona-viruksen aikana etätapahtumissa. Suunnitelmat tulee toteuttaa
suunnitelmassa olevien vuosien aikana ja siihen on varattava taloudellisestikin varoja. 

Samalla on muistettava lähiluonto, jotka ovat tärkeitä Koillis-Helsingin suurpiirissä asuville
kaikenikäisille asukkaille ja yhteisöille. Korona vuosi on osoittanut, että Koillis-Helsingin suurpiirin
liikuntapaikkojen ja yleisten alueiden käyttö on noussut sisäliikuntapaikkojen ja kunnallisten
palvelujen sulkeuduttua koronarajoituksien vuoksi. Tulevaisuudessakin elämme sekä tämän
koronaviruksen että tulevien pandemioiden keskellä, joten tämä on hyvä ottaa jo nyt näissä
suunnitelmissa huomioon etupainotteisesti. 

Niin vanhojen kuin uusien alueiden suunnittelussa on suunniteltava ja kehitettävä yleisiä alueita,
liikuntapaikkoja, puistoja ja niin edelleen.

Suunnitelmassa on nostettu esiin historiallisesti merkitystä olevat kohteet ja alueet,
kaupunkiluonnoltaan rikkaat alueet ja muita tärkeitä alueita kuten mm. Longinoja, joka on
merkittävä meritaimenen kutupaikka sekä maisemakulttuuriset alueet kuten Pukinmäen ja
Fallkullan kartanoalueet. Nämä alueet ovat säilytettävä, huolehdittava ja kehitettävä yhdessä
asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Luontoarvoja on kunnioitettava. Harvinaisia ja uhanalaisia
kasvillisuuksia ja eläinkuntia ei saa tuhota. Luontodirektiivit on otettava huomioon suunnitelman
jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa. 

Kaikissa suunnitelmissa on otettava huomioon EU:n esteettömyys ja EU:n saavutettavuus 
-direktiivit sekä Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma. Esteettömyys
hyödyttää lastenvaunuilla liikkuvia lapsiperheitä, apuvälineitä käyttäviä asukkaita ( mm. rollaattori,



pyörätuoli, invamopo), ikäihmisiä, sekä kuulo- ja näkövammaisia Saavutettavuudessa on yleisiin
alueisiin ja muihin suunnitelmissa mainittuihin kohteisiin päästävä jalkaisin, pyörällä, julkisilla
liikennevälineillä ja muiden liikkumismuotojen turvin. Yhdenvertaisuudessa on otettava huomioon,
ettei alueita syrjitä vaan kehitys tapahtuu yhdenvertaisesti Koillis-Helsingin suurpiirin alueella. 
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