Lauttasaari-Seuran
toimintakertomus 2017

2

1.

YLEISTÄ

3

2.

VAIKUTTAMINEN

3

2.1. Kaavoitus, ympäristö ja liikenne

3

2.2. Päiväkodit ja koulut

4

2.3. SOTE-asiat

4

2.4. Suomi 100 -juhlavuosi

4

3.

KULTTUURITOIMINTA

5

4.

TIEDOTTAMINEN

5

4.1. Lauttasaari-lehti

5

4.2. Muu tiedottaminen

6

4.3. Muu toiminta yhteisöllisyyden edistämiseksi

6

5.

TOIMITILAT

6

6.

ORGANISAATIO JA TALOUS

6

6.1. Jäsenet

6

6.2. Kunniajäsenet

7

6.3. Seuran kokoukset

7

6.4. Hallitus

7

6.5. Tilintarkastajat

7

6.6. Työryhmät

7

6.7. Henkilökunta

8

6.8. Talous

8

TAPAHTUMAT

8

7.1. Lauttasaari-päivät

8

7.2. Itsenäisyyspäivä

8

7.3. Kaatuneitten muistopäivä

9

7.4. Muut tapahtumat

9

7.

7.5. Keskeiset vaikuttamistilaisuudet ja
päättäjätapaamiset
8.

9

7.6. Edustukset

10

LAUSUNNOT JA ALOITTEET

10

3

1. YLEISTÄ
Vuonna 2017 Lauttasaari-Seuran toiminnassa korostuivat Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhlavuosi ja kuntavaalit. Vaikuttamistoiminta jatkui entistä laajempana,
kun vuonna aloittanut SOTE-ryhmä vakiinnutti toimintansa ja päiväkoti- ja
koulutyöryhmä käynnistyi.
Lauttasaari juhlii - Suomi 100 - Drumsö firar oli Lauttasaari-Seuran koordinoima
runsaan vuoden mittainen hanke, missä 29 lauttasaarelaista yhteisöä juhli 100vuotista itsenäisyyttä. Juhlavuoden pääjuhlan takia Lauttasaari-päivät siirrettiin
Kasinonrannasta Tallbergin puistotielle. Uusi katujuhlakonsepti oli hyvin onnistunut
ja siihen osallistui noin 5000 asukasta.
Lauttasaari -lehti vahvisti asemaansa saaren ykkösmediana. Vuoden lopulla
teetetyn lukijatutkimuksen mukaan sitä lukee 82 % saarelaisista. Lehden
päätoimittaja ja taittaja vaihtuivat elokuussa ja lehden sisältö konseptoitiin
uudestaan.
Seuran talous oli edelleen vakaa. Seuraan liittyi 116 uutta jäsentä.
Lauttasaari-Seuran roolia ja toimintatapaa lauttasaarelaisten etujärjestönä
arvioitiin hallituksen ja työryhmien yhteisillä kehittämispäivillä. Toimintaajatuksena on Toimintaa yhdessä Lauttasaaren parhaaksi. Työryhmien toiminnasta
tiedottamista pyrittiin lisäämään sekä netissä että Lauttasaari-lehdessä.
Länsimetron liikennöinti alkoi 18.11.2017. Lauttasaari-päiväkodin rakentaminen
käynnistyi alkusyksystä. Kaikkialla saarella äänestettiin huomattavasti
aktiivisemmin kuin Helsingissä keskimäärin. Äänestysalueen Lauttasaari B
äänestysprosentti 77,4 %:a oli Helsingin kolmanneksi paras. Kaupunginvaltuustoon
valittiin viisi saarelaista edustajaa.
2. VAIKUTTAMINEN
2.1. Kaavoitus, ympäristö ja liikenne
Kaavoitus-, ympäristö- ja liikennetyöryhmä seurasi Lauttasaaren kaavoitusta,
rakentamista ja liikennesuunnittelua ja valmisteli näitä asioita koskevia Seuran
lausuntoja ja kannanottoja.
Toimintavuonna Koivusaaren osayleiskaavapäätös tuli lainvoimaiseksi.
Yleiskaavapäätös oli hallinto-oikeuden tutkittavana ja sen
toimeenpanosuunnitelmaa käsiteltiin lautakunnassa, joten tulevat suunnitelmat
kiinnostivat saarelaisia. Työryhmä järjesti kaavoitusillan, missä käsiteltiin
yleiskaavan lisäksi myös uuden koulun ja päiväkodin tilannetta.
Kaupunki käynnisti loppuvuodesta Vattuniemen kaavoituksen
kokonaissuunnittelun. Työryhmä valmisteli tätä varten kannanoton keskeisistä
periaatteista ja esitteli sen kaupungin asukkaille järjestämässä työpajassa.
Kaavaryhmän toiminnan tultua entistä tutummaksi saarelaisille, ryhmään otettiin
aktiivisesti yhteyttä sen toimialaan liittyvissä moninaisissa päivittäisissä asioissa
kuten esimerkiksi katujen kunnossapito, rantojen siisteys tai koirapuistojen
riittävyys.
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Metroliikenteen käynnistyminen johti useiden saarelaisten matka-aikojen
pidentymiseen. Ryhmä päätti tehdä kyselyn julkisen liikenteen haasteista saarella.
2.2. Päiväkodit ja koulut
Seuraan perustettiin alkuvuodesta uusi päiväkoti- ja koulutyöryhmä. Se arvion
mukaan etenkin päiväkotipaikoista on vajausta uuden Lauttasaari-päiväkodin
valmistumisen jälkeenkin. Päiväkotien ja koulujen haasteista keskusteltiin
työryhmän ja kaupungin keskeisten virkamiesten kesken pidetyssä tapaamisessa.
Tapaamiseen osallistui varhaiskasvatuksen, koulujen ja tilakeskuksen johtavat
virkamiehet ja alueen vastuuhenkilöt.
Vuoden aikana Vattuniemenkuja 4:n koulurakennuksen suunnitelma muuttui
uudisrakennukseksi, kun vanhan rakennuksen saneerauksesta jouduttiin
sisäilmaongelmien takia luopumaan. Työryhmä seurasi aktiivisesti asian
edistymistä ja piti esillä huolta tilojen riittävyydestä ja toimivuudesta. Saarelaisten
näkemysten ja ongelmien laajuuden selvittämiseksi ryhmä teki loppuvuodesta
kyselyn vanhempain yhdistyksille ja lasten vanhemmille. Kyselyn tulokset kootaan
alkuvuonna 2018.
2.3 SOTE-asiat
Seuran SOTE-ryhmän tehtävänä on ottaa kantaa Helsingin sotepalveluverkkouudistukseen ja tuottaa tietoa valtakunnallisen sote-uudistuksen
vaikutuksista Lauttasaareen.
Ryhmä teki kannanoton sote-lakien valinnanvapausasioihin liittyen ja tarjosi myös
muille kaupunginosayhdistyksille mahdollisuutta tulla mukaan sen allekirjoittajiksi.
Ryhmän Helsingin avainpäättäjille lähettämä vetoomus, johon tuli mukaan 12
muuta yhdistystä, uutisoitiin myös Helsingin Sanomissa.
2.4. Suomi 100 -juhlavuosi
Lauttasaari juhlii - Suomi 100 - Drumsö firar oli vuoden mittainen hanke, missä 29
lauttasaarelaista yhteisöä juhli Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä. Hankkeen
tavoitteena oli lisätä yhteisöllisyyttä elinvoimaisen Lauttasaaren kehittämiseksi ja
tuoda esiin kulttuurin ja elinkeinoelämän historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta
Lauttasaaren näkökulmasta. Hankkeessa muistettiin eri tavoin lauttasaarelaisia
merkkihenkilöitä ja saaren olojen ja kulttuurin kehittymistä kautta
vuosikymmenten.
Hanke koostui kuukausiteemoista, pääjuhlista ja erilaisista muistamisista.
Jokaisella kuukaudella oli oma teema. Teemojen historiaa, nykypäivää ja
tulevaisuutta lauttasaarelaisesta näkökulmasta esiteltiin laajasti Lauttasaarilehdessä. Eri toimijat järjestivät kaikkiaan 47 tilaisuutta.
Juhlavuoden päätapahtumia olivat Lauttasaari juhlii – katujuhla 2.9. ja
Itsenäisyyspäivän juhla. Katujuhlaan osallistui noin 5000 asukasta ja
itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin noin 600 saarelaista. Vuoden aikana tapahtumiin
osallistui kaikkiaan runsaat 7000 kävijää. Lehden lähes jokaisessa numerossa
teemavuosi on jollakin tavoin esillä.
Hankkeen päätapahtuma Lauttasaaren katujuhla oli suuri menestys. Erityisen
onnistuneita olivat myös valokuvanäyttely saaren historiasta ja sukella talveen
tapahtuma, missä tehtiin 100 linnun pönttöä. Lauttasaari-lehdessä tuotiin hienosti
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esiin saaren historiaa ja saarelaisia merkkihenkilöitä kautta aikojen. Saarelaisten
tietämys omasta alueesta lisääntyi. Hankkeessa saatettiin yhteen ennen toisilleen
vieraita saarelaisia toimijoita. Tapahtumilla vaikutettiin myös
kuntavaaliaktiivisuuteen.
Juhlavuoteen liittyi myös seuran kustantama Huvilasaaresta kaupunginosaksi kuvateos.
3. KULTTUURITOIMINTA JA YHTEISÖLLISYYS
Elokuussa ilmestyi Seuran kustantama kuvateos Huvilasaaresta kaupunginosaksi,
joka esittelee saaren historiaa vuosilta 1940-1969. Kirjan toimitti Ville Elomaa
yhdessä työryhmänsä kanssa. Kirjasta otettiin 1000 kappaleen painos, josta
loppuvuoden aikana myytiin puolet. Kirja on myynnissä Seuran toimiston lisäksi
Lauttasaaren Info-kirjakaupassa.
Elokuussa seuran toimistolla järjestettiin kirjan julkistustilaisuus, jossa Ville Elomaa
esitteli kirjan sisältöä. Tilaisuuteen osallistui 32 henkeä.
Seura järjesti kesäkuussa päiväretken lauttasaarelaisen kuvanveistäjän Aimo
Tukiaisen kesäateljeeseen Orivedelle, jossa nykyisin toimii Taidekeskus Purnu.
Matkan järjestelyistä vastasi Ville Elomaa. Retkelle osallistui 30 henkeä.
Nikkariklubi-veistoryhmän toiminta jatkui edelleen Myllykallion koulun teknisen
työn tiloissa. Ryhmä kokoontui kerran viikossa koko lukuvuoden ajan. Ryhmässä
on neljä vastuuvetäjää ja toistakymmentä aktiivista jäsentä.
Lauttasaari-Seura järjesti muutamia pienimuotoisia tapahtumia mm. elävään
joulukalenteriin liittyen.
Seura antoi tapahtumista kertyneitä tuloja stipendeinä Myllykallion alakoulun
oppilaille yhteensä 450 euron arvosta. Stipendeillä palkittiin oppilaita hyvästä ja
reilusta käyttäytymisestä.
4. TIEDOTTAMINEN
4.1. Lauttasaari-lehti
Seura julkaisee viikoittain ilmestyvää Lauttasaari-lehteä. Lehden päätoimittaja Nina
Talmén lopetti tehtävässä toukokuun lopussa ja uutena päätoimittajana kesäkuun
alussa aloitti Pete Suhonen. Kevätkauden lehden taitosta vastasi Thomas Holmén
ja elokuusta alkaen Juha Korhonen.
Lehden toimittajana jatkoi Katja Pesonen ja ilmoitusmyynnistä vastasi Leena
Valtola. Lehti painettiin edelleen Botnia Printissä Kokkolassa ja jakelu ostettiin
Postilta.
Tärkeäksi teemaksi lehdessä nousi kevään kuntavaalit. Lehti muun muassa esitteli
saarelaisten kuntavaaliehdokkaiden mielipiteet tärkeistä saarta koskevista asioista
ja aktivoi näin keskustelua sekä äänestämistä saarella.
Seura teetti marraskuussa lukijatutkimuksen Taloustutkimus Oy:llä. Tulokset olivat
pääosin erittäin myönteisiä ja niissä todettiin, että 82%:a saarelaisista kertoo
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lukevansa Lauttasaari-lehteä ja 84% lukijoista on lehteen erittäin tai melko
tyytyväinen.
Lehden viikoittainen painosmäärä oli noin 12 000 kpl. Lehteä julkaistiin 45
numeroa.
4.2. Muu tiedottaminen
Seuran kotisivut ovat edelleen Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton Helkan
palvelimella osoitteessa lauttasaari.fi. Nettisivujen ylläpitämisessä oli
toimintavuoden aikana haasteita, koska tehtävään aktiivisesti sitoutunutta henkilöä
ei ollut.
Seuran toiminnasta kerrottiin myös Facebookissa. Postauksista eniten kiinnostusta
herättivät kaavoitukseen liittyvät asiat, joilla oli säännöllisesti 4000 – 5000
kontaktia, parhaimmillaan jopa yli 7000 kontaktia. Facebook-seuraajia Seuralla on
n. 2500. Käytössä olivat myös Twitter sekä Instagram.
5. TOIMITILAT
Seuran toimisto ja lehden toimitus olivat koko toimintavuoden väistötiloissa
Pohjoiskaarella. Punaiselle huvilalle päästään muuttamaan takaisin maaliskuussa
2018. Seuran toimisto ja puheenjohtaja pitivät jatkuvaa yhteyttä Koneen säätiöön
tulevan toimitilan suunnittelussa sekä muissa saarta koskevissa ajankohtaisissa
asioissa.
Näkyvä paikka Pohjoiskaarella houkutteli paljon asukkaita poikkeamaan toimistolla
ja teki osaltaan seuran toimintaa tutuksi monille saarelaisille.Toimistolla myytiin
Lauttasaari-aiheisia tuotteita ja elokuussa ilmestynyt kuvateos kasvatti
kävijämäärää entisestään.
6. ORGANISAATIO JA TALOUS
Seura on Suomen Kotiseutuliiton ja sen aluejärjestön Helsingin
Kaupunginosayhdistykset ry Helkan jäsenyhdistys. Seura on myös Medialiiton ja
Sanomalehtien liiton jäsen.
Seura on mukana Kirkon Ulkomaanavun koordinoimassa Opettajat ilman rajoja projektissa.
6.1. Jäsenet
Vuonna 2017 seuraan liittyi 116 jäsentä ja vuoden lopussa jäsenmäärä oli 809,
joista yhteisöjäseniä oli kolme.
6.2. Kunniajäsenet
Kunniajäseniä toimintavuonna oli neljä: Markku Tanner, Juhani Railo, Tom Hynninen
ja Keijo Syväniemi.
6.3. Seuran kokoukset
Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 16.3.2017 ja sääntömääräinen
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syyskokous 23.11.2017, molemmat Seuran toimistolla.
6.4. Hallitus
Seuran ja hallituksen puheenjohtajana toimi MMM Katri Penttinen,
varapuheenjohtajana Nina Lukkari ja jäseninä Katariina Aaltonen, Marjukka
Andersson, Ari Kajander, Niklas Koskimies ja Jukka Tulkki. Kesken vuotta
hallituksesta pyysivät eron Heidi Klavus ja Tomi Kallio. Varajäseninä toimivat Kari
Jäntti ja Niina Oksanen.
Hallituksen sihteerinä toimi Seuran hallintopäällikkö Leena Valtola. Hallitus
kokoontui kertomusvuonna 11 kertaa, joista yksi oli sähköpostikokous.
6.5. Tilintarkastajat
Seuran tilintarkastaja oli KHT Pasi Puranen ja varatilintarkastaja KHT Pertti
Sundqvist.
6.6. Työryhmät
Kaavoitus- liikenne- ja ympäristötyöryhmä
Puheenjohtajana Jukka Tulkki, jäseninä Riitta Elf, Mikko Eräkangas, Anni Heilala,
Kari Jäntti, Christina Lindén, Henrik Lundsten, Hannu Luotonen, Katariina Kannus,
Anu Mansikka, Katri Penttinen, Pete Suhonen, ja Pekka Voltti. Ryhmä kokoontui 5
kertaa.
SOTE-työryhmä
Puheenjohtajana Auni-Marja Vilavaara, jäseninä Moona Kuukka, Timo Pellinen ja
Kari Varkila. Ryhmä kokoontui 7 kertaa.
Päiväkoti- ja koulutyöryhmä
Puheenjohtajana Niina Oksanen, jäseninä Leena Juntunen, Johanna Mäkelä, AnniMaija Sinnemaa, Mari Meres-Wuori ja Yvonne Wilen. Ryhmä kokoontui 7 kertaa.
Lauttasaari-päivien työryhmä
Puheenjohtajana Ari Kajander, jäseninä Leena Valtola, Katri Penttinen, Matti
Tanner, Nina Lukkari, Antti Aro, Minna Rossi.
Viestintäryhmä
Puheenjohtajana Nina Lukkari, jäseninä Katri Penttinen, Katja Pesonen, Katariina
Aaltonen ja Leena Valtola.
Taloustyöryhmä
Puheenjohtajana Katri Penttinen, jäseninä Ari Kajander, Niklas Koskimies ja Leena
Valtola. Ryhmä toimi sähköpostitse ottaen aina tarvittaessa kantaa talousasioihin.
6.7. Henkilökunta
Seuran päätoimisina toimihenkilöinä olivat kertomusvuonna hallintopäällikkö Leena
Valtola ja toimittaja Katja Pesonen sekä sivutoimisena päätoimittaja Nina Talmén
toukokuun loppuun asti ja päätoimittaja Pete Suhonen kesäkuun alusta lähtien.
6.8. Talous
Seuran merkittävin rahoitus tulee Lauttasaari-lehden ilmoitusmyynnistä. Muut
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rahoituskanavat ovat jäsenmaksut ja myytävät tuotteet. Seura sai avustuksia
Helsingin kaupungilta ja Lauttasaaren säätiöltä. Lauttasaari-lehden osalta Seuran
toiminta on elinkeinotoimintaa.
7. TAPAHTUMAT
7.1. Lauttasaari-Päivät
Järjestyksessä 53. Lauttasaari-päivien päätapahtuma oli Katujuhlat Tallbergin
puistotiellä, joka oli myös Lauttasaari Juhlii – Drumsö firar -hankkeen
päätapahtuma. Järjestelyjen päävastuu oli Seuralla, mutta muiden toimijoiden apu
varsinkin tapahtumapäivänä oli runsasta. Uusi tapahtumapaikka sai paljon kiitosta
ja toiveita, että tapahtuma olisi jatkossakin Tallbergin puistotiellä. Pormestari Jan
Vapaavuoren avauspuheenvuoroa seurasi monipuolinen lavaohjelma, joka jatkui
iltakahdeksaan. Uutta tapahtumassa oli monipuolinen street food -alue pöytineen
ja penkkeineen. Tapahtuma houkutteli 45 paikallista yritystä ja yhteisöä
esittelemään toimintaansa ja kirpputori keräsi jälleen runsaasti osallistujia.
Tapahtumaan arvioitiin osallistuneen 5000 henkeä.
Lauttasaari-juoksu juostiin 40. kerran. Se järjestettiin edelleen yhteistyössä
ToPoLan kanssa. Maaliin päässeitä juoksijoita oli 170. Kymmenen kilometrin
juoksureitti kulki saaren ympäri samaa reittiä kuin aikaisemminkin, mutta lähtö ja
maalialue oli nyt Lohiapajanlahden reunalla. Juoksussa oli kaksi sarjaa, naiset ja
miehet.
7.2. Itsenäisyyspäivä
Itsenäisyyspäivänä järjestettiin perinteinen kunnianosoitus ja seppeleenlasku
sankarihaudoilla yhdessä Lauttasaaren säätiön kanssa.
Lauttasaari-Seuran, Lauttasaaren säätiön ja Lauttasaaren seurakunnan yhdessä
järjestämä itsenäisyyspäiväjuhla pidettiin Lauttasaaren kirkossa. Tilaisuuteen
osallistui noin 300 vierasta. Tilaisuudessa laulaja Hanna Pakarinen kantaesitti Timo
Kiiskisen Lauttasaarelle säveltämän laulun Suomi 100 -juhlan kunniaksi.
Seura valitsi Vuoden Lauttasaarelaiseksi Silja Lindbladin.
7.3. Kaatuneitten muistopäivä
Seura osallistui perinteiseen kunnianosoitukseen ja seppeleenlaskuun
sankarihaudoilla kaatuneitten muistopäivänä 21.5.2017 yhdessä Lauttasaaren
säätiön kanssa.
7.4. Muut tapahtumat
Lauttasaari-Seura rahoitti tai oli muutoin aktiivisena järjestäjänä seuraavissa
Lauttasaari juhlii - Suomi 100 – Drumsö firar -juhlavuoden tapahtumissa:
•
•
•
•

Elämää Lauttasaaressa -valokuvanäyttely 21.1.2017
Sukella talveen -tapahtuma yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa,
osallistujat tekivät 100 linnunpönttöä 4.2.2017
Tällainen on hyvä Lauttasaari - iso puoluepäivä, missä paikalla kaikkien
puolueiden kuntavaaliehdokkaat 18.3.2017
Pääpormestariehdokkaat Lauttasaari-Seuran tentissä 1.4.2017
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•
•

Kirjallisuusillassa lauttasaarelaiset kirjailijat kertoivat kirjoistaan 30.8.2017
Yhteislaulutilaisuus 29.3.2017

Seura osallistui myös seuraaviin muiden tahojen tilaisuuksiin:
•
•
•
•
•

Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlapäivän seppeleenlasku 29.9.2017
Kahvila Mutterin 90-vuotisjuhla 26.11.2017
Kisasiskojen 70 -vuotisjuhla 10.11.2017
Ympäristöministeriön Kulttuuriperintö -tilaisuus, Lauttasaari juhlii -hankkeen
esittely 1.12.2017
Joulukuusen valojen sytyttäminen Lauttiksessa 2.12.2017.

7.5. Keskeiset vaikuttamistilaisuudet ja päättäjätapaamiset
Kaava-, liikenne- ja ympäristöryhmän järjestämässä Lauttasaaren kaava-illassa
kaupunkiympäristötoimialan apulaispormestari ja avainvirkamiehet selostivat
kaavoituksen ajankohtaisia asioita 14.9.2017. Asukasiltaan osallistui n. 250
saarelaista.
Perhe- ja koulutyöryhmä tapasi 11.5.2017 tilakeskuksen, opetus- ja
varhaiskasvatusviraston johtoa ja Lauttasaaren vastuuhenkilöitä.
Lauttasaarelaiset valtuutetut ja lautakuntien jäsenet olivat seuran vieraina
2.11.2017. Tilaisuuteen osallistui seuran puheenjohtaja sekä kaava- ja päiväkoti-ja
koulutyöryhmien avainhenkilöt.
HSL Lauttasaaren ryhmäpäällikkö Jonne Virtanen julkisen liikenteen ongelmista
10.2.2017
Kaupunginvaltuutettu, sittemmin apulaispormestari Nasima Razmyar 16.2.2017
Lauttasaaren kaavoitus-, koulu- ja päiväkotiasioissa.
Sisäasiain ministeriön rahankeruulain valmistelijat 13.6.2017
Apulaispormestari Anni Sinnemäki kaavoitukseen liittyvissä asioissa 27.6.2017
Lauttasaaren kaavoittajia ja saarelaisia kaupungin järjestämässä Vattuniemen
suunnitteluperiaatteet -työpajassa 11.10.2017
Kaupunkiympäristötoimialan tiimipäällikkö Jouni Heinäsen Pyrkän portaat asiassa
29.11.2017.
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7.6. Edustukset
Seija Ritolammi edusti Seuraa Lauttasaaren Vanhustentalosäätiön hallituksessa.
Puheenjohtaja Katri Penttinen edusti Seuraa Lauttasaaren Opettajat ilman rajoja kehitysyhteistyöprojektissa.
Puheenjohtaja Katri Penttinen edusti Seuraa Helkan kevät- ja syyskokouksissa ja
Marjukka Andersson osallistui Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen.
Puheenjohtaja Katri Penttinen osallistui Helsingin kansallisen kaupunkipuiston
perustamista selvittävän työryhmän kokouksiin ja sen järjestämiin työpajoihin
seuran kaavaryhmän edustajana.
8. LAUSUNNOT JA ALOITTEET
Mielipide Särkiniementie 10 rakennuksen korottamisesta 30.3.2017
Mielipide asemakaavapoikkeamiseen Vattuniemenkuja 4:ssa, kouluksi saneerattava
rakennus, 19.4.2017
Lausunto Nopeusrajoittamisen perusteista Helsingille 6.10.2017
Mielipide Pajalahden kirjaston tontin kaavoituksesta kouluksi ja monitoimitaloksi,
30.6.2017
Mielipide asemakaavapoikkeamiseen Vattuniemenkouluksi suunnitellun
uudisrakennuksen kaavasta 30.6.2017
Mielipide Vattuniemen suunnitteluperiaatteet 2018, 2.11.2017
Mielipide Veneentekijäntien puistokaistasta ja Veneentekijäntien kulmauksesta
29.12.2017
Helsingin hallinto-oikeudelle vastaselitys Helsingin kaupunginhallituksen lausuntoon
koskien valituksesta Helsingin uusi yleiskaava, 11.7.2017
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