Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 2019
Viestiseinän tulokset
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•

Sitran esityksestä voitaisiin kieltää kaikki lihan tuonti ja saattaa mökkitontit luonnontilaan?

•

Julkisille hankinnoille tulisi asettaa päästörajat.

•

Onko ARA-asunto ekologisempi kuin vapaarahoitteinen asunto?

•

Miksi ARA on viime aikoina halunnut suuria asuntoja ja kieltää pienet? Pienempihän on edullisempi ja lisäksi ekologisempi!

•

Vastaus Mobiilille: Satasen sijoitus ARA-asuntoon aiheuttaa enemmän ympäristökuormaa kuin satasen sijoitus paljon kalliimpaan vapaarahoitteiseen
asuntoon.

•

ARA ei vastusta pienten asuntojen rakentamista, jos hankkeen asuntojakauma on riittävä. Ongelmana on ollut, että samaan hankkeeseen esitetään
vain pieniä asuntoja.

•

Kun yöllä pitää nukkua henkensä edestä, olisi viisasta sulkea yöksi netti.

•

Ristolla mahtava puheenvuoro! Kiitos!

•

Miksi Helsinki haluaa itsepäisesti rakentaa asuntoja Malmin lentokentän paikalle vailla sinne uusien tietojen perusteella uppoaisi kuin suohon valtavat
määrät betonia ja lisäksi kymmenien metrien syvyisen saven seassa on haitta-aineita?

•

Resurssiviisaammalla tilojen käytöllä ja tilojen ja rakennetun ympäristön käytettävyyden ja toimivuuden parantamisella olisi saatavissa nopeammin ja
tehokkaammin toivottuja vaikutuksia ...ammattilaisten ajan resurssiviisaampi käyttö on avainasemassa.

•

Malmilla mennään sinnepäin.

•

Malmin lentokenttä rakennetaan, sillä kasvava kaupunki tarvitsee myös uusia asuinalueita täydennysrakentamisen lisäksi. Seuraavaksi käydään golfkenttien kimppuun!

•

Malmilla pelkästään tarvittavien paalujen valmistuksessa syntyisi 350 000 tonnia CO2:a. Tämäkö on Helsingin hiilineutraalia kaavoittamista?
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•

Tiivis asuminen on ekologisempaa kuin haja-asutus. Malmin lentokentän kaltaisia suuria, keskeisellä paikalla olevia alueita ei kannata pitää
vajaakäytössä vaan mieluummin tarjota ihmisille mahdollisuus asua siellä kuin pitkien etäisyyksien päässä.

•

Tiiviin rakentamisen ekologisuutta on kyseenalaistettu, eikä syyttä! Asiat eivät ole mustavalkoisia.

•

Maanviljely taitaa olla Helsingille tärkeämpää kuin asuminen.

•

Energiaomavaraiseen rakennuskantaan on mahdollista päästä geotermistä ja aurinkoenergiaa talteen ottamalla. Kaavoitus on avainasemassa
ohjauksessa.

•

Tiiviimpi asuminen = vähemmän liikennettä ja infraa = vähemmän energiankulutusta ja päästöjä.

•

Vinha puhuu tapansa mukaan asiaa! Moniko näitä ottaa oikeasti huomioon?

•

Sinne mäkeen meni Lahdenväylän kaupunkibulevardi.

•

Monilla on kova kiire puskea ilmastonmuutoksen varjolla markkinoille testaamattomia rakenteita. Tästä ei hyvä seuraa!

•

Onko riski, että iso osa nykyrakennuksista tulee homehtumaan pilalle?

•

Loistavia näkökulmia paneelissa! Kimmo L. toi esiin tärkeän asian: rakennus ei voi olla irti muusta elämästä. Sameli muistutti myös hyvin ekologian
moniulotteisuudesta.

•

Hyvä Kimmo! Ihmiset ja toiminnot kiertävät ja tehokas tilankäyttö on resurssiviisautta!

•

Miksei väestönkasvusta puhuta mitään? Suomessa syntyvyys laskee, mikä on ilmaston kannalta valtavan hyvä juttu. Pitäiskö tätä osaamista viedä
muihin maihin?

•

Nopein tapa hidastaa väestönkasvua maailmanlaajuisesti on varmistaa tyttöjen pääsy kouluun. Tässä niin Suomella kuin EU:lla on tekemistä:
kehitysyhteistyön rahoitus on puolet siitä, mitä YK:n suositusten mukaan pitäisi olla.

