
Mäkitupalaisyhdistyksen hallituksen 

lausuntoja viranomaisille: 

 13-11-2015 Kannanottolausunto uuden Hirvensalon sillan 

suunnitteluun ja rakentamiseen yhdessä kaikkiaan seitsemän lähialueen 
omakotiyhdistyksen ja kaupunginosaseuran kanssa.  

o Lausunnossa esitetään huomioitavaksi liikenteen hajauttamiseksi 
tasaisemmin kaupungin katuverkkoon ensisijaiseksi ja 
joustavimmaksi ohjautuvuussuunnaksi Eteläkaaren suuntaa ja vasta 
toissijaisina ja vähemmän joustavina suuntina muita katuväyliä.  

o Lisäksi esitetään huomioitavaksi läheisen luonnonsuojelualueen 

eritystarpeet sekä myöskin aoutu- ja melontakeskuksen kuten 
myöskin läheisen uimarannan edellyttämät vaatimukset 

o Myös joukkoliikenteen kehittämisen vaatimukset tulee ottaa 
suunnittelussa huomioon. 

 

 07-11-2015 Lausunto kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan 

jäsenille ja varajäsenille Vähäheikkiläntie 37:n  asemakaavan 
muutoskäsittelyyn. Lausunnossa korostetaan alueen yleisilmeen 
edellyttämää matalampaa rakentamista korkeiden kerrostalojen sijaan. 
Siinä tuodaan myös esiin tonttien omistajien epätasa-arvoinen kohtelu, jos 
kerrostalokaavasuunnitelma toteutuu, koska tällöin pientaloasukkaiden 
tonttien arvosta siirtyy suoraan osa suunnitellulle kerrostalotintille. 
Lausunnossa esitetään myös vaihtoehtoisesti rivi- ja/tai pientalojen 
rakentamiseen suunniteltua kaavamuutosehdotusta.  

 

 

 04-11-2014 saamaamme Vähäheikkiläntie 50 (Bovalliuksen vanha 

kenttä) poikkeamislupahakemukseen johtokunta päätti olla tekemättä 
muistutusta. Poikkeamislupa koskee kyseiselle tontille suunniteltua 
yksityistä päiväkodin rakentamista. Lisätietoja halliukselta.  

 

 17-10-2014 Kiinteistöliikelaitoksen Kimmo Knaapin 

kannanottopyyntöön koskien Wärtsilän entisen konepajan lähistöllä 

alueellamme olevien pysäköintikieltomerkkien poistamiseen johtokunta 

vastasi, niiden olevan pääosin Ojarinteen Omakotiyhdistyksen alueella, eikä 

yhdistyksellämme ole mitään niiden poistoa vastaan. Poistaminen on tullut 

ajankohtaiseksi, koska Wärtsilän toiminta ja alueen työntekijöiden 

lukumäärä on oleellisesti muuttunut.  

 

 26-08-2014 mielipidelausunto asemakaavan valmistelusta kohteesta 

”Port Aboa – venevalkama” Korppolaismäen rantaan.  
o Mäkitupalaisyhdistys katsoo lausunnossaan, että kyseinen 

venevalkama soveltuu periaatteessa hyvin kyseiselle alueelle. Samalla 
kuitenkin yhdistys esittää muutamia tärkeitä huomioitavia seikkoja, 
mitkä tulisi ottaa erityisesti huomioon kaavan valmistelussa, kuten 
”rantabukevardin jatkuminen, kaavoitettavan liiketilan 



yleishyödyllinen käyttö, pienveneiden laskupaikan korvaus sekä 
kevyen liikenteen väylän huomioiminen Pitkänsalmen yli. Lisätietoa 
lausunnosta saa hallitukselta.  

 

 17-06-2014 lausunto alueemme kasvavan liikenteen aiheuttamista 

ongelmista toimenpide-ehdotuksineen. Katualueina lausunnossa käsitellään 

Vähäheikkiläntien, Hirvensalon Puistotien/Stålarminkadun ja Askaistentien 

liikennekysymyksiä. Lisätietoa lausunnosta saa hallitukselta.  

 

 12-05-2013 pidetyssä ympäristöillassa Mäkitupalaisyhdistys ehdotti 

Kaupunkisuunnittelu ja ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Jorma 

Hellstenille, että Vähäheikkilän kentän alkuperäinen nimi palautetaan 

kentälle, jolla on ollut jostain syystä epämääräisen ajan nimenä yllättävästi 

eikä kovinkaan yleisesti tiedettynä Myllymäenpuiston kenttä.  

o Nimenmuutosvalmistelun tiedonanto saapui 20-09-2013, minkä 

jälkeen kentän nimi palautui muotoon Vähäheikkilänkenttä. 

 

 29-04-2013 lausunto kohteen ”Vähäheikkiläntie 37” asemakaavan 

muutoksen valmistelusta.  

o Mäkitupalaisyhdistys esittää lausunnossaan, että kyseistä 

tonttialuetta ei kaavoiteta esityksen mukaisesti korkeita kerrostaloja 

sallivaksi, vaan että pitäydytään voimassaolevien maakunta- ja 

yleiskaavoituksen mukaisessa pientaloasumista suosivassa 

asemakaavassa. Lisäksi tonttialueella oleva kallioinen puistoalue 

tulisi säilyttää rakentamisesta vapaana. Lisätietoa lausunnosta saa 

hallitukselta. 

 


