
HAASTATTELUJEN YHTEENVETO – 
PAIKALLISTOIMIJAT

HERTTONIEMEN KAUPUNGINOSAVISIO



 
 18 ERI HAASTATTELUA 

 ASUKASJÄRJESTÖT
- Hertsikan Pumppu

- HeKa 

- Asukastalo Ankkuri

- Roihuvuori-Seura

- Eloa Herttoniemenrantaan!

- Herttoniemi-seura 

 PAIKALLISAKTIIVIT
- Helsinki Block Partyn aktiivi (HBP)

- Anonyymi

- Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -ryhmän aktiivi

- Herttoniemen Pihakirppispäivän aktiivi

 YRITYKSET
- Planmeca Oy

- Stadin Puutarhuri

 

 MUUT 
- Kettutien nuoristotalon työntekijät

- Kettutien nuorisotalon nuoret

- Herttoniemen Yhteiskoulun lukion oppilaskunnan hallitus

- Herttoniemen seurakunta

- MLL Herttoniemi

- Haastattelu Asukastalo Ankkurissa maahanmuuttajanaisten kanssa 

- Hertsikan ala-asteen vanhenpainyhdistyksen jäsen

- Hertsikan ala-asteen vanhenpainyhdistyksen jäsen, Herttoniemi-seuran jäsen

 



 AVOIMET TILAT ALUEELLA

- Kaikki avoimet tilat ja palvelut eivät saa olla yksityisomistuksessa

o Megahertsi huolettaa: soveltuuko tilat siihen mihin ne on tarkoitettu? (NuTa, Ankkuri, 
Anonyymi) 

o Tilojen vuokraaminen tulee pitkässä juoksussa kalliimmaksi kuin kaupunkiomisteisena 
(Anonyymi)

o Kaupungin omistamat (muiden hallinnoimat) tilat tuntuvat kauaskantoisimmilta ja lä-
hestyttävimmiltä (Roihuvuori-Seura, Anonyymi) 

o Matalan kynnyksen tilojen tarvetta painottavat lähes kaikki haastateltavat

- Tilat vastaavat käyttötarkoitustaan, myös MegaHertsi (Ankkuri, NuTa, Pumppu): 

o Megahertsi soveltuu hyvin nuorisotaloksi ja kirjastoksi, ei huonoksi kompromissiksi. 
Ankkurin toimintaan (päiväruokailuun keittiö) ei MegaHertsissa tällä hetkellä ole uusia 
tiloja ja liikuntasali on keskellä hiljaista kirjastoa

- Nykyiset tilat ovat helpommin saatavissa, tiuhemmassa käytössä sekä kohtuuhintaisia

o Koulut ja päiväkodit eivät anna tilojaan käyttöön huonojen kokemuksien takia (mm. 
Ankkuri ja MLL)

o Kaikki tilat eivät ole varaamo.fissä ja asukkaat eivät aina käytä kyseistä palvelua (mm. 
MLL ja Pumppu)

o Pienillä järjestöillä ei ole varaa harrastaa kaupungin tiloissa (mm. MLL, Ankkuri, NuTa, 
Anonyymi)

o Herttoniemessä ei ole nuorille avonaisia tiloja (NuTa, Ankkuri)

- Asukastalot Herttoniemeen ja Roihuvuoreen

o Alueen eri toimijoiden yhteistyötä voitaisiin lähentää yhteisten tilojen kautta (Roihuvuo-
ri-Seura, HBP)

o Asukastalot auttaisivat matalan kynnyksen harrastustoiminnan takaamisessa (Pumppu, 
Roihuvuori-Seura, HBP, Ankkuri)

o Liikuntasalien tarve on iso kaikilla vision alueilla. Tällä hetkellä alueella järjestetään 
paljon erilaista toimintaa, mutta nyt jo tilat ovat täynnä ja nekin vähenevät (mm. NuTa, 
Ankkuri, Paikallisaktiivi, Vanhempainyhdistys)

- Tarve yhteisille ja kaikille avoimille tiloille on suuri (Lähes kaikki)

- Uusien tilojen suunnittelemisessa ja rakentamisessa pitäisi konsultoida niitä käyttäviä 
ryhmiä tarpeeksi ajoissa: ennen lopullista ehdotusta tai reilusti aikaisemmin (mm. MLL, 
Pumppu, Roihuvuori)



 ALUEEN LUONNON SÄILYTTÄMINEN

- Alueen kaunis luonto pitää säilyä

o Pihojen puistomaisuus ja avoimuus täytyy säilyä. On ihanaa päästä kulkemaan pihalta 
toiselle. Herttoniemessä monissa taloissa ei edes ole pihoja, ainoastaan yhteinen luonto 
ja puistot (HeKa, Roihuvuori-Seura, Pumppu, HBP, Paikallisaktiivi)

o Saunalahden ja Vanhankaupungin Natura-alueen pitää pysyä vapaina. Todella tärkeitä 
ulkoilualueita asukkaille

- Rannat pysyvät vapaana ja kuljettavina Herttoniemessä, Herttoniemenannassa ja Roi-
huvuoressa 

o Rannat ovat tärkeitä ulkoilureittejä, joista kaikki nauttivat

- Rantakallioiden erityisyys joidenkin mielestä suojeltavaa

- Puistomainen ja puinen näkymä ikkunasta katseltaessa tavoiteltavaa, ns. ”luonto valuu pihoille 
ja pihat luontoon” 



 PALVELUIDEN KESKITTÄMINEN

- Palveluiden keskittämisessä nähdään paljon haasteita, varsinkin Länsi-Herttoniemessä 
ja Roihuvuoressa

o Länsi-Herttoniemestä lähtevät terveyskeskus, sairaalapalvelut, nuorisotalo ja kirjasto 
lähivuosina 

o Roihuvuoressa on pelkona menettää kirjaston Megahertsin kirjaston aloittaessa, nuo-
risotalosta samanlaisia pelkoja (Roihuvuori-Seura)

o Ankkurin toiminta siirtyy Megahertsiin ja asukastalon toiminnasta on epävarmuutta

- Taloudelliset säästöt eivät saa olla suurin mittari palveluiden järjestämisessä. Laadulli-
set mittarit, kuten asiakastyytyväisyys, turvallisuudentunne, käyttöaste ja kuuluvuuden tunne 
pitäisi nostaa suurempaan rooliin tilojen ja palveluiden tarkastelussa ja kilpailuttamisessa 

- Megahertsin korvaavista palveluista on suurta epävarmuutta 

o Rakennukseen siirtyvät toimijat eivät tarkasti tiedä minkälaiset tilat sinne on tulossa 

o Ankkuri tarvitsee MegaHertsiin keittiön, nuorisotalot tarvitsevat ison liikuntasalin 

o Kahden nuorisotalon nuoret siirtyvät puolta pienempiin tiloihin, jotka jaetaan osittain 
kirjaston kanssa. Mahtuvatko nuoret tiloihin? Löytävätkö tai uskaltavatko he sinne? Ot-
tavatko he tilan omakseen? Entä kirjaston asiakkaat? (NuTa, Ankkuri, Paikallisaktiivi)

- Pieniä nuorisotiloja ja lukusaleja toivotaan jätettävän Länsi-Herttoniemeen ja Roihuvuoreen. 
Korvaavia palveluita toivotaan niitä menettäville alueille

- Palveluiden saavutettavuus on monesta paikasta parempi MegaHertsiin tai Kalasata-
maan palveluiden siirtyessä Kettutieltä

o Sosiaalisesti huonompiosaisille pitää taata kulkeminen palveluiden luokse. Kaikilla ei ole 
varaa julkisilla liikkumiseen

- Miksi pilataan Herttoniemen upea tuettu oppimisympäristö: koulun, nuorisotalon ja kirjaston 
läheisyys? (Anonyymi)



 TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

- Kaikki ymmärtävät Helsingin asuntorakentamisen lisäämisen tarpeen. Monet eivät 
halua pilata asuinalueitaan ja niiden olemusta. (Roihuvuori, Pumppu, HeKa, MLL, Seura-
kunta, Anonyymi) Kaikki haastateltavat painottivat alueen hengen ja rakennusarkkiteh-
tuurin noudattamista.

o Monet tahot ehdottivat paikkoja joihin voisi rakentaa, jos alueelle täytyy rakentaa

	 Länsi-Herttoniemi: Kauniit puistomaiset ja avoinaiset pihat ja kalliot tulee säilyä. 
Ristiriitaisia näkemyksiä mahdollisista paikoista: karhutien puiston ja suksipuis-
ton välillä kiistellään minne pitäisi rakentaa. Karhutien puisto kaikkein käytetyin.  
Vahvaa ehdotetun täydennysrakennuskaavan vastustusta (Pumppu, Seura-
kunta, HeKa, Anonyymi)

	Roihuvuori: Roihuvuorentien rengashuoltamon ja päiväkoti voitaisiin kaavoittaa 
asunnoiksi, kunhan alakerroksiin jäisi palvelutilaa. Ostoskeskuksen ympärille 
asuntoja, jotta palvelut säilyvät, pihamaisuutta kunnioittaen (Roihuvuori-Seura)

	Monet halusivat rakentaa enemmän sekakaavaa Herttoniemen yritysalueelle

	 Siilitien rakentaminen osissa kohdin vaikeampaa, koska Museovirasto vaalii 
alueen ilmettä 

o Arkkitehtuuri tulisi olla Länsi-Herttoniemessä 50-luvun näköistä, Roihuvuoressa 50-60 
-luvun näköistä.

- Isojen asuntojen rakentamisen priorisointi alueelle. Isoista asunnoista on huutava pula esi-
merkiksi Länsi-Herttoniemessä (Pihakirppispäivä, Vanhempainyhdistys) 

- Metropysäkin ympäryksen kaupungistamista ja palveluiden lisäämistä ehdotettiin

o Reilusti korkeampaa ja reilusti tiheämpää rakennuskantaa

- Joillekkin täydennysrakentaminen Länsi-Herttoniemeen on alueen persoonaan tuhoamista. 

o Puistomaisuutta ei saada täydennysrakentamisen jälkeen takaisin. Puistomaisuutta ei 
tunnuta arvostavan kaupungin puolesta (Anonyymi)



 HERTTONIEMEN YRITYSALUE

- Planmeca Oy: jos uudelleenkaavoitus ja asuntorakentaminen jatkuu ei alueella ole olo-
suhteita yrittämiseen. Kaupungilta tarvitaan selkeä kanta alueen tulevaisuudesta 

o Alueella nyt mm. raskasta liikennettä: uudet asukkaat toisivat vaaratilanteita ja rajoituk-
sia työskentelyyn, melun määrään ja liikenteeseen. Mahdolliset rajoitukset puskisivat 
nykyistä yritystoimintaa pois alueelta.

- Osa haastatelluista haluaisi lisätä sekakaavoitusta nykyistä kaavamuutosta enemmän, osalle 
riittää nykyinen kaavamuutos.

o Alue tulee siirtymään asukasalueeksi yhä enemmän, mutta myös yrityksiä voi 
alueella olla.  Mahdollisuus kulttuuripalveluihin, kuten esiintymistiloihin ja luoviin tiloi-
hin sekakaavan myötä 

- Julkisten palveluiden tarpeeseen reagoidaan: alueelle tarvittaessa päiväkoti, ehkä jopa kou-
lu. (Pihakirppispäivä, Vanhempainyhdistys) 

 (Herttoniemen yritysalueen osalta kaupungiympäristön toimialan kanta on, että yritysaluetta ei  
 uudelleenkaavoiteta lisää nyt rakennettavien kaavojen lisäksi.)



 KAUPUNGIN ROOLI

- Kaupungin pitää ottaa paikalliset mukaan suunnitteluprosessiin aikaisemmassa vai-
heessa

o Kaupunki tulee usein liian myöhäisessä vaiheessa esittämään ideoita, joita sitten jou-
dutaan torjumaan. Tämän takia kaupungin kanssa vuorovaikutus on ollut etenkin Län-
si-Herttoniemessä ja Roihuvuoressa torjumista

- Tasapäisyyden tunne puuttuu yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa

- Kaupungin toiminta näyttäytyy epäjohdonmukaiselta, lyhytkatseiselta ja poukkoilevalta: kau-
pungilta näyttää puuttuvan kauaskatseisuus Herttoniemen kehittämisen suhteen

o Nyt näytetään tekevän projekteja, joissa ei ole jatkuvuutta tai jotka eivät toteudu

- Tiedottamisen pitäisi olla ennakoivampaa ja suorempaa.

o Lukiolaiset ehdottavat tiedon jakamista suoraan kouluille tai Wilman kautta

o Lentolehtisistä tieto alueelle? 

o Toimijoille tieto suoraan, olisiko jonkinlainen postituslista mahdollinen?

- Kaupunki voi toimia mahdollistajana alueella juuri tilojen kautta (HBP, Pumppu, MLL, Roi-
huvuori-Seura) 

- Paikallisilla paljon epätietoisuutta alueen kehittämisestä ja palveluiden siirtymistä

o Kohdennettu tiedottaminen, mutta miten se olisi mahdollista? 

o Työntekijöilläkin epävarma olo omasta tulevaisuudestaan  

o Kaikilla halu tietää enemmän Herttoniemen kehittämisestä, myös nuoret ovat 
kiinnostuneita

- Monilla on tunne siitä, että henkilöt keskustelevat asian sijaan.

o Henkilökohtaiset suhteet ja henkilökemiat vastaavan viranomaisen kanssa mää-
rittelevät enemmän kaupungin suhtautumista, kuin itse asia josta pitäisi keskus-
tella

- Kaupunki voisi puhua yhdellä äänellä alueelle. Kaupungilta One stop shop -periaatetta 

o Kaupunginosaluotsijärjestelmä on alirahoitettu, se ei yksin tule riittämään (Roihuvuo-
ri-Seura)

- Asennemuutos paikallisten kuulemiseen – paikallistuntemuksen ja tarpeiden ymmärtämi-
sen uskominen ja paikallispalautteen parempi hyödyntäminen kaupungin puolesta



 PALVELUT JA LIIKENNE

- Kahviloita ja ravintoloita tarvitaan Herttoniemenrantaan sekä Länsi-Herttoniemeen

o Etenkin nuorilta toiveena. Ei ole olemassa tiloja, jossa viettää aikaa ”ilman aikuisia”

- Länsi-Herttoniemen palveluiden säilyminen (HeKa, Pumppu, Anonyymi)

- Enemmän kivijalkaa, vähemmän kauppakeskuksia (Anonyymi, Pumppu, Roihuvuori-Seura, 
HBP)

- Senioripalveluiden parantaminen. Hyvä hoitokoti Länsi-Herttoniemeen

o Yhteiset tilat (esimerkiksi leikkipuistoissa) olisivat myös eläkeläisille sopivat

o Levähdyspenkkejä kulkuväylille

- Asukastalo Ankkurin säilyminen

- Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien ja tilojen parantaminen

o Liikuntasalivuoroja, pallokenttiä, tyttöjen kerhoja, jumppia

- Päiväkotien ja koulujen kasvaminen tarpeen mukaan

o Tilanne nyt hyvä ainoastaan Herttoniemenrannassa päiväkodin osalta, huono 
koulujen osalta kaikkialla. 

o Hertsikan ala-asteen tilat pitäisi ottaa täysin käyttöön

o Yritysalueen sekakaavoittamisen kasvattamaan kouluverkon rasitukseen vastataan

- Bussi 81 tukossa usein, koulujen alkamisen ja loppumisen aikaan mahdoton

o Lastenrattaat eivät mahdu ikinä bussiin sisään

- Kevyen liikenteen helpompi pääsy Itäväylän yli. 

- Huoli liikenteen määrän kasvusta Kruunuvuorenrannan takia

- Sisäliikuntatiloja alueelle

- Jalkapallo- ja koripallokenttiä tarvitaan. Tekonurmi olisi hyvä rakentaa alueelle

- Erätorin elävoittäminen

o Osa-aikainen parkkikielto ja torimyyjäisten pitäminen

- Karhutien puiston säilyminen Länsi-Herttoniemessä



 EHDOTETUT PROJEKTIT

- Uimahalli (Vanhempainyhdistys, Maahanmuuttajanaiset)

- Sisäleikkipaikka, kuten HopLop (Maahanmuuttajanaiset)

- Pikaratikka Laajasaloon (HBP)

- Laajasalon ratikan yhdistyminen Raidejokeriin Roihuvuoren kautta (Roihuvuori-Seura)

- Kulttuuritila yritysalueelle (HBP)

- Palvelukoti Länsi-Herttoniemeen (HeKa)

- Herttoniemen urheilukenttä tekonurmeksi (Lukio, NuTa)

- Urheilukentän jäädyttäminen talvella (Lukio)

- Kirjaston portaiden talvikunnossapito (Lukio)

- Kettutien parempi auraaminen (Lukio)

- Kirjaston portaiden eteen suojatie (Lukio)

- Pyörätelineet ahmatien ja siilitien kouluille (Vanhempainyhdistys)



Nro
Haastateltava Haastattelu Sukupuoli Ikä Keskusteltava alue/asuin-

paikka Ajankohta

1
Herttoniemi-seuran 
aktiivi Ryhmähaastattelu Nainen 60 Länsi-Herttoniemi 9.10.2017

2
Hertsikan Pumpun 
aktiivi Ryhmähaastattelu Mies 50 Länsi-Herttoniemi 9.10.2017

3

Eloa Herttoniemen-
rantaan! -yhdistyksen 
aktiivi

Ryhmähaastattelu Nainen 40 Herttoniemenranta 9.10.2017

4

Eloa Herttoniemen-
rantaan! -yhdistyksen 
aktiivi

Ryhmähaastattelu Nainen 40 Herttoniemenranta 9.10.2017

5
Herttoniemi-seuran 
aktiivi Ryhmähaastattelu Nainen 55 Herttoniemenranta 9.10.2017

6
Planmeca Oy:n edus-
taja Planmeca Oy Mies 55 Herttoniemen yritysalue 12.10.2017

7
Asukastalo Ankkuri, 
hallituksen jäsen Asukastalo Ankkuri Nainen 65 Herttoniemenranta 13.10.2017

8
Asukastalo Ankkuri, 
työntekijä Asukastalo Ankkuri Nainen 35 Herttoniemenranta 13.10.2017

9

Asukastalo Ankkuri, 
harjoittelija, maahan-
muuttaja

Asukastalo Ankkuri Nainen 40 Herttoniemenranta 13.10.2017

10
Hertsikan Pumpun 
edustaja Hertsikan Pumppu Mies 45 Länsi-Herttoniemi 27.10.2017
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11

Hertsikan Pumppu, 
Kansallinen kaupunki-
puisto Helsinkiin

Hertsikan Pumppu Nainen 60 Länsi-Herttoniemi 27.10.2017

12 Ruokarinkiaktiivi Ruokarinkiaktiiivi Mies 40 Länsi-Herttoniemi 27.10.2017

13

HeKa, vuokralaitoimi-
kunnan jäsen HeKa Nainen 75 Siilitie 30.10.2017

14

Herttoniemen Seura-
kunnan edustaja

Herttoniemen Seura-
kunta Mies 60 Länsi-Herttoniemi 1.11.2017

15
Stadin Puutarhurin 
edustaja Stadin Puutarhuri Mies 40 Herttoniemenranta 1.11.2017

16 Nuorisotyöntekijä Kettutien nuorisotalo Mies 30 Länsi-Herttoniemi 2.11.2017
17 Nuorisotyöntekijä Kettutien nuorisotalo Mies 50 Länsi-Herttoniemi 2.11.2017
18 Nuorisotyöntekijä Kettutien nuorisotalo Nainen 30 Länsi-Herttoniemi 2.11.2017

19 Nuoria, n. 10 kpl Kettutien nuorisotalo Molempia 16 Länsi-Herttoniemi, Hert-
toniemenranta, Laajasalo 2.11.2017

20

n. 20 lukiolaista, Hert-
toniemen Yhteiskoulun 
lukion oppilaskunnan 
hallitus

HerSyn lukion oppilas-
kunnan hallitus Molempia 16

Länsi-Herttoniemi, Hert-
toniemenranta, Itä-Hel-
sinki

2.11.2017

21
MLL Herttoniemen 
aktiivi MLL Herttoniemi Nainen 30 Herttoniemenranta 6.11.2017

22
Herttoniemi Block Par-
ty, aktiivi

Herttoniemi Block 
Party Mies 40 Länsi-Herttoniemi 7.11.2017

23
Roihuvuori-Seuran 
aktiivi Roihuvuori-Seura Nainen 40 Roihuvuori 8.11.2017

24
Roihuvuori-Seuran 
aktiivi Roihuvuori-Seura Mies 40 Roihuvuori 8.11.2017

25
Roihuvuori-Seuran 
aktiivi Roihuvuori-Seura Mies 55 Roihuvuori 8.11.2017



11

Hertsikan Pumppu, 
Kansallinen kaupunki-
puisto Helsinkiin

Hertsikan Pumppu Nainen 60 Länsi-Herttoniemi 27.10.2017

12 Ruokarinkiaktiivi Ruokarinkiaktiiivi Mies 40 Länsi-Herttoniemi 27.10.2017

13

HeKa, vuokralaitoimi-
kunnan jäsen HeKa Nainen 75 Siilitie 30.10.2017

14

Herttoniemen Seura-
kunnan edustaja

Herttoniemen Seura-
kunta Mies 60 Länsi-Herttoniemi 1.11.2017

15
Stadin Puutarhurin 
edustaja Stadin Puutarhuri Mies 40 Herttoniemenranta 1.11.2017

16 Nuorisotyöntekijä Kettutien nuorisotalo Mies 30 Länsi-Herttoniemi 2.11.2017
17 Nuorisotyöntekijä Kettutien nuorisotalo Mies 50 Länsi-Herttoniemi 2.11.2017
18 Nuorisotyöntekijä Kettutien nuorisotalo Nainen 30 Länsi-Herttoniemi 2.11.2017

19 Nuoria, n. 10 kpl Kettutien nuorisotalo Molempia 16 Länsi-Herttoniemi, Hert-
toniemenranta, Laajasalo 2.11.2017

20

n. 20 lukiolaista, Hert-
toniemen Yhteiskoulun 
lukion oppilaskunnan 
hallitus

HerSyn lukion oppilas-
kunnan hallitus Molempia 16

Länsi-Herttoniemi, Hert-
toniemenranta, Itä-Hel-
sinki

2.11.2017

21
MLL Herttoniemen 
aktiivi MLL Herttoniemi Nainen 30 Herttoniemenranta 6.11.2017

22
Herttoniemi Block Par-
ty, aktiivi

Herttoniemi Block 
Party Mies 40 Länsi-Herttoniemi 7.11.2017

23
Roihuvuori-Seuran 
aktiivi Roihuvuori-Seura Nainen 40 Roihuvuori 8.11.2017

24
Roihuvuori-Seuran 
aktiivi Roihuvuori-Seura Mies 40 Roihuvuori 8.11.2017

25
Roihuvuori-Seuran 
aktiivi Roihuvuori-Seura Mies 55 Roihuvuori 8.11.2017

26
Paikallisaktiivi Herttoniemen Piha-

kirppispäivä Nainen 40 Länsi-Herttoniemi 10.11.2017

27

Ankkurin hallituksen 
jäsen, maahanmuut-
taja

Maahanmuuttajanais-
ten keskustelu Ankku-
rissa

Nainen 30 Herttoniemenranta 13.11.2017

28

Ankkurin hallituksen 
jäsen, maahanmuut-
taja

Maahanmuuttajanais-
ten keskustelu Ankku-
rissa

Nainen 35 Herttoniemenranta 13.11.2017

29

Ankkurin hallituksen 
jäsen, maahanmuut-
taja

Maahanmuuttajanais-
ten keskustelu Ankku-
rissa

Nainen 40 Herttoniemenranta 13.11.2017

30

Ankkurin harjoittelija, 
maahanmuuttaja

Maahanmuuttajanais-
ten keskustelu Ankku-
rissa

Nainen 40 Herttoniemenranta 13.11.2017

31
Vanhempainyhdistyk-
sen edustaja

Hertsikan Ala-asteen 
Vanhempainyhdistys Nainen 40 Länsi-Herttoniemi 16.11.2017

32 Paikallisaktiivi Hertsikan Ala-asteen 
Vanhempainyhdistys Nainen 45 Länsi-Herttoniemi 22.11.2017
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