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Kaupunginosavisio  

Herttoniemenranta, Länsi-Herttoniemi, Roihuvuori 
 
Toinen visioilta 19.3.2018 
Jäsenneltyjä tuloksia screenio-materiaalin ja keskustelun pohjalta 

 

1. Muuttuvien paikkojen potentiaalit 

Visio lähtömateriaalissa: Herttoniemen metroasema ja on uudistettu ja aseman päällä on asu-
mista, työpaikkoja ja palveluita. Rakentaminen on tiivistä ja korkeaa. 

Herttoniemen metroasema ja Hertan edusta: tavoitteita, ideoita ja askelia 

- Asuinrakentaminen 
o Myös Hertan päälle asuntoja 
o Tulevien talojen katot käyttöön ja niihin vihreää 

 
- Kaupunkikuvan paraneminen  

o Metron "tori" pitää saada viihtyisäksi ja turvalliseksi 
o Paljon kaupunkitilataidetta, veistoksia ja muraaleja 

 
- Uutta toimintaa 

o Julkinen rakennus metron viereen? Esim. museo 
o Nuorille paikka metroalueelle 
o Luontokeskuksen voisi sijoittaa metron viereen. Tai vähintään infotaulu luonnosta alu-

eella 
o Voisiko torikaupalle olla mahdollisuuksia? Meluisuus ongelma? Ketkä myymään?  

 
- Metron parkkipaikan tila uusiksi 

o penkkejä, koripalloa, pyöräparkkia 

Visio lähtömateriaalissa: Yritys/teollisuusalue on sekoittuneiden toimintojen alue, jossa säilyy 
työpaikat ja syntyy uusia.   

- Asentajanpuiston alue tarkasteluun 
o Puiston naapuriin pelastuspaloaseman eteen, Marimekon ja Planmecan väliin, sopisi 

(asunto)rakentamista 
o Marimekon ja puiston välissä on potentiaalia 
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Visio lähtömateriaalissa: Herttoniemen urheilupuisto on Stadin paras urheilu- ja liikuntakeskus 
sekä kesä- että talvilajeille. 

Askelmerkkejä visioon 

- Keinonurmen rakentaminen 
o 5.4. Keskustelu lämmitetystä tekonurmesta kaupungin kanssa  
o Tekonurmi osallistavassa budjetoinnissa  
o Todetaan myös kalliiksi ratkaisuksi 

 
- Puistosta keskus talvisille extreme-lajeille 

o Tarvitsee hissit ja tykit 
o Tarvitsee hyvän kahvilan 
o Tekojää; todetaan myös kalliiksi ratkaisuksi 
o Hiihtolatuja; ladut Kivikosta Kivinokkaan 
o Kauden pidentäminen huollolla 

 
- Saapuminen ja opastus 

o Kartta ja opastus liikkumismahdollisuuksiin. Latumerkit, viitat, kartat 
o Kunnollinen pyöräparkki urheilupuistoon 
o Parkkipaikat pitää miettiä vastaamaan käyttöä 

 
- Muu varustelu 

o Gympark, ulkokuntosali. 
o Lasten pulkkamäki etelärinteeseen  
o Urheilukentän katsomot kuntoon 

Visio lähtömateriaalissa: Jalankulku on turvallista ja miellyttävää, baanaverkosto kutsuu pyöräi-
lemään, ja pikaraitiotie yhdistää Jokerilinjan ja Laajasalon/keskustan suuntiin. Kalasataman 
sotekeskukselle kulkee palveluliikennettä.  

Jalankulku ja pyöräily: tavoitteita, ideoita ja askelia 

- Liikennesuunnittelu lähtee siitä, että metroaseman alue olisi keskustamaisesti kävelemällä saa-
vutettavissa helposti  

- Metron reunaan polkupyöräkaista yhteisenä 
- Poikittainen reitti Itäväylän yli 
- Vesitornilta Länsi-Herttoniemeen turvallinen reitti  
- Metroaseman luo pyöräkeskus, vrt. Narinkkatorin kontti 
- Katusuunnittelussa lähdetään siitä, että liikutaan samassa tasossa, vältetään turhia mäkiä. Yk-

sisuuntaisia pyöräteitä, vehreyttä  
- Uudelleenmietitty Herttoniemen bussiliikenne  
- Turvallinen reitti lapsille Hertsiin 

 

Visio lähtömateriaalissa: Itäväylä bulevardisoidaan  

- Metro pitäisi vetää maan alle 
- Sähkölinjat maan alle Itiksestä länteen Itäväylän kaistojen välissä, metrolle kansi ja bulevardi 

Itäväylälle 
- On kaikkiaan kallis ratkaisu, eikä välttämättä toteudu lähitulevaisuudessa 

Muuta 

- Uimahallin tontin tulevaisuus 
o Mikä tilanne sen osalta? 
o Miksi uimahallin tontti on pyhä? 
o Uimahallin nostaminen tapetille, mutta se on kaavassa lainvoimaisena 

 
- Siilitien metroaseman alue 

o Miten aktivoidaan Siilitien metroaseman lähialue?  
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2. Länsi-Herttoniemen kaavoitus 

Visio lähtömateriaalissa: Alueella on toteutettu vähitellen vanhaa rakennustapaa kunnioittavaa 
uudisrakentamista, joka on onnistunut säilyttämään alueen puutarhamaisen ilmeen ja ympäris-
tön.  

Visio lähtömateriaalissa: Alueen kaavoitus on tehty luontoarvoja kunnioittaen, ja asukkaat ovat 
ylpeitä jälkipolville jättämästään perinnöstä.  

Keskustelua suunnitteluperiaatteista 

- Talojen välissä olevat alueet: pidetään vehreänä, pihat vehreinä 
o näkymät säilytettävä! 
o pihat muodostaisivat yhtenäiset kulkuyhteydet, ei liian rajattuja yksityistiloja  
o yksityisen ja puolijulkisen tilan huomioiminen 
o Metsälähiö-teema olisi loistava kattonimike ja -tavoite Länsi-Herttoniemelle.  

 
- 50-luvun tyyli: kirjoitetaan mikä on arvokasta / suojeltavaa 

o alueella jo olemassa oleva tyyli huomioitava 
o kunnioitettava vanhaa kaavaa  
o talojen sijoittaminen limittäin 
o ei mitään valkoisia elementtitaloja, eikä kuutiomaisia  
o Voiko suunnitteluperiaatteeksi laittaa, että suojelualue tutkitaan? On tärkeää, että suo-

jelua laajennetaan, kun kaavat uudistetaan 
 

- Korkeus ja tiiveys 
o ei umpikortteleita 
o Herttoniemi on pientaloaluetta, ei liian korkeaa rakentamista 
o inhimillinen mittakaava  
o Länsi-Herttoniemen viehätys asukkaalle on alueen nykyisessä väljyydessä 
o Metroasemien läheisyyteen korkeampaa, muuten matalampaa rakentamista 
o Huolettaa; kerrostaloja pientaloalueelle?  

 
- Uusi asuminen 

o Lisää perheasuntoja 
o Lisää hissejä 
o Eri kokoisia asuntoja -> monimuotoista asumista  
o Asuntojen muunneltavuus perheiden tarpeisiin ei aikoina?  

 
- Pysäköinti 

o Tästä monta mielipidettä 
o Ei parkkihalleja!  
o Pysäköinti talojen alle tai nykyiseen tapaan kadun varteen  
o Räjäytykset aiheuttavat haittoja viereisiin rakennuksiin (esim. Näätätien ja Oravatien 

kulmassa olleeseen taloon). Kallioiden räjäytyksissä täytyy olla todella varovainen. 
o Pysäköinti on suuri ongelma. Metron käyttäjät pysäköivät kaduille. Odotettavissa olevat 

uudet tuhannet asukkaat tulevat kasvattamaan tätä ongelmaa 

Paikkoja 

- Mäyrätielle täydentämisestä keskusteltiin, mielipiteitä oli puolesta ja vastaan 
- Metsästysmaja? Mikä sen tilanne on? On kunnostettu, mahtuuko sen viereen? 
- Korkeille pistetalolle paikat metroaseman lähelle ja Hiihtäjän puistoon. 
- Mäenlaskijankadun vuokratalo olisi järkevää purkaa ja tilalle tiivis korkeampi umpikortteli. 
- Pientaloalue on ainutlaatuinen, Oravatie 29 ja muuntajan väliin jäävään tilaan pitäisi tulla pien-

taloja. Ei kerrostaloja. Kerrostalot muuttaisivat alueen luonteen - näin ei saa tapahtua. 

Virkistys-, viher- ja luontoalueet 

- Vanhojen viheralueiden, luonnonmuodot ja vanhoja puita kunnioitettava 
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- Tärkeitä lasten mäenlaskupaikkoja ovat Suksipuisto, Oravapuisto. Oravapuiston leikkipuisto on 
tärkein yhteisen ulkoilun paikka 

- Myös metsä on puistoa, ei liian rakennettuja puistoja 
- Luonnonalueiden säilyttäminen tärkeää 
- Koirapuisto "vihreän niityn" alueelle 

Kysymyksiä & vastauksia  

V: Bulevardien kaatuminen ei suoraan tuo painetta lisätä kerrosalaa tässä kaavassa  

K: Miksi rajaus koskee vain punaisella rajattua aluetta? 
V: Yleiskaavassa on tutkittu laajempi alue, kaikki alueet mielessä, ei voida laajentaa aluetta valtavasti, 
muuten ei päästä maaliin.  

K: Onko punaiselle alueelle väestötavoitteet? 
V: Yleiskaavassa annettu pikselien mukainen haarukka, millä tehokkuudella rakennetaan. Mieluummin 
hyvä suunnitteluratkaisu. Jonkun verran tulee lisärakentamista, lautakuntaan ei voi viedä sellaista jossa 
ei ole. 
 
K: Ohjaako suunnittelua tietyn asukasmäärän saaminen vai ohjaako jotkut muut miten uudisrakentami-
nen soveltuu ympäristöön. 
V: Molemmat  
 
K: Mihin mahdolliset uudet autot työnnetään? 
V: Koko kaupunkia koskevat ohjeet, joka paikassa tutkitaan tarkkaan  
 
K: Kaupunki haluaa Herttoniemen alueelle niin paljon jengiä kun ikinä mahtuu. Reunaehtoja haetaan? 
V: Tavallaan tuota etsitään  
 
K: Missä haarukassa liikutaan? Kaikki pikselit eivät kuitenkaan ole mahdollisia rakennuspaikkoja. 
V: Kolme rakennusta ei riitä  
 
K: Metro ja kaupungilla intressi laittaa niin paljon asutusta, kaupunki haluaa vetää myös lähialueilta 
asukkaita. Miten oikein Helsingin kaavoitus menee? 
V: Helsinki kasvaa todella nopeasti ja pakko saada uusia asuntoja  
 
K: Vanhat talot, uusia kerroksia lisää? Pilkotaanko vanhoja isoja tontteja. 
V: Taloyhtiön täytyy olla aloitteellinen  
 
K: Jos tontille halutaan rakentaa, niin paljon siitä saa? 
V: Tonttiosastoon yhteyttä  
 
K: Sisältyykö uudet asemakaavamuutos kiintiöön? Onko kone joka arpoo joka alueelle kiintiön? 
V: Yleiskaavassa asetetut tavoitteet 
 
K: Miksi kaikki hienot alueet täytyy rakentaa täyteen? 
V: Kaikki vapaat alueet kaavoitetaan täyteen  
 
K: Onko alueella tyhjiä tontteja jonne voi rakentaa? Onko joku selkeä logiikka, että miten arvotetaan, 
jotta olisi perusteltavissa? 
V: On selkeät periaatteet  

Jäsenneltyä vastausta vaativat kysymykset kaupungin tavoitteista 

K: Kaupungin täydennysrakentamisen tavoite? Sisältyykö asemakaavamuutosalueet kiintiöön? Miten 
paljon sen lisäksi mahduttaa Herttoniemeen?  

K: Mikä haarukka? Ohjaako kaavoitusta ennalta asetettu asukasmäärätavoite? Vai alueen erityispiir-
teet?  

K: Onko jossain ennalta määrätty kuinka paljon asuntoja alueelle aiotaan rakentaa?  
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K: Kuka kertoisi asukasmäärätavoitteen, paljonko tavoitellaan?  

K: Mitoitus, paljonko, miksi, kuka huolehtii kokonaisuudesta?  

K: Onko rakentamisen määrä/tavoitteet lyöty lukkoon?  

K: Jonkinlainen kaupungin näkemys siitä, kuinka paljon halutaan? Jonkunlainen tavoite on varmasti 
määritelty.  

K: Minkä tyyppisiä asuntoja ja minkälaisia rakennuksia? 

K: Miten otetaan aikaisemmasta projektista kommentit huomioon? 

K: Voiko nykyistä suojelumerkintää laajentaa?  

Muut kommentit ja jatkotyöskentely 

- Uusia asukkaita laskiessa tulee ottaa mukaan kaikki 2008 jälkeen rakennetut asunnot. 
 

- Siilitien alue kuuluu Länsi-Herttoniemeen. Se pitää huomioida rakennusoikeuslaskelmissa. 
 

- Kaupunkiviljely, uusia palstoja uusille asukkaille, sitouttaa hyvin ihmiset uuteen ympäristöön. 
 

- Oravatiellä kaikissa taloissa ongelmia - viemärit pulppuaa sisään. Ei auta vaikka kaivot on uu-
sittu. Helsingin kaupungin viemäriverkot ovat korkeammalla kuin nämä talot. Pumppaavat nyt 
ylöspäin. Loka-autot ovat vakiovieras kadulla. Mietittävä tarkkaan viemäriverkoston kuormituk-
sen vaikutus Oravatien viemäriverkostoon. Tähän viemäriongelmaan ei auttanut talojen omien 
putkien uusiminen, putket ja kaivot kunnossa, ongelma verkossa.  
 

- Ehdotus: Länsi-Herttoniemeen 5-6 ympäristöön sopivaa 4-kerroksista harjakattoista taloa. Alu-
eesta arkkitehtuuripuisto  matkailupainotus. 
 

- Ehdotus jatkotyöskentelyyn: luonnos, johon ihmiset voisivat antaa pisteitä konkreettisille raken-
nuspaikoille. Tästä saataisiin haarukoitua, mitkä olisivat siedetyimmät rakennuskohdat. Mitkä 
taas asukkaiden mukaan sopimattomimmat.  
 

- Toivottavasti pienoismalli-ryhmien kuvia pääsee kommentoimaan jossakin. 
 
 
 

3. Palvelujen sijainti- ja tilakysymykset alueella ja Hertsi-kauppakes-
kuksessa 

Visio lähtömateriaalista: Alueella on runsaasti lähellä sijaitsevia ja kompakteja asukas- tai pal-
velutiloja. Toiminta tiloissa on suunniteltu niin, että erilaiset ja eri-ikäiset asukkaat kohtaavat 
spontaanisti. 

Teemaan liittyvää keskustelua 

- Herttoniemen kirjasto ja muita palveluja siirtyy Hertsiin 
o Herttoniemen kirjasto muuttaa Hertsiin ja siitä yritetään tehdä mahdollisimman houkut-

televa  
o Kirjaston yhteyteen toivottiin taidenäyttelytilaa 
o Uusille yhteisille asukastiloille on kysyntää erityisesti Länsi-Herttoniemessä, kun nuori-

sotila ja kirjasto siirtyvät Hertsiin 
 

- Roihuvuoren kirjasto 
o Kirjaston kohtalo huolettaa ihmisiä, mutta se ei tiedettävästi ole lakkautumisuhan alla. 

Kirjasto profiloituu yhä enemmän lastenkirjastoksi ja vetää yhä enemmän asiakkaita  
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- Kuinka saada vanhemmille asuinalueille jälkikäteen asukastiloja? 
o Taloyhtiöiden tilat; käyttöä palvelutoiminnan näkökulmasta voisi kartoittaa, koska talo-

yhtiöiden tilojen alikäyttö tuntuu olevan yleistä  
 

- Uusien tilojen suunnittelu 
o Tilojen suunnittelussa voisi ottaa huomioon myös se, että olisi tarjolla viihtyisämpiä ja 

viehättävämpiä tiloja esim. juhlakäyttöön 
 

- Senioreiden palveluiden kehittäminen 
o Toivottiin, että vinkkejä otettaisiin esim. Kontulan kehutusta palvelukeskuksesta 

Visio lähtömateriaalista: Järjestöillä on käytössään kaupungin kustantama yhteistila, jota toimi-
jat yhdessä hallinnoivat. Myös koulujen ja sivistystoimien tilat ovat helposti varattavissa erilai-
seen toimintaan. 

Tavoitteita, ideoita ja askelia 

- Tilojen käyttöehdot 
o Sitoutumista ja vastuullisuutta tilojen käyttöön, ehdotettiin esimerkiksi "bonusta", jota 

voisi kerätä pitämällä tilat siistinä. Ehdotuksen mukaan bonusjärjestelmää voisi hyö-
dyntää esimerkiksi tilavuokrien maksussa. 

o Kuka päättää tilavuokrista, kenelle tiloja annetaan käyttöön? Päätöksentekoa voisi 
tuoda lähemmäs paikallista tasoa 

 
- Koulujen tiloja käyttöön 

o Koulujen tiloja asukaskäyttöön iltaisin 
o Koulutilojen yleishyödyllinen käyttö iltaisin ilmaiseksi tai edullisemmaksi 
o Kaupungilla on käytössä varaamispalvelu, voisiko tätä järjestelmää kehittää esimerkiksi 

kirjastokorttityyliin. Netistä voisi tarkistaa, milloin on vapaata tilaa ja tehdä varauksia. 
Ovet voisi myös avata kortilla ilman erillistä talonmiestä. 
 

- Järjestöille osallistumisraha 
o Esim. jollekin alueen järjestölle voisi tarjota osallistumisrahaa, malli voisi olla porras-

tettu. Alussa rahaa olisi siis käytettävissä vähemmän ja toiminnan kasvaessa raha-
summa voisi kasvaa. 

 
- Asukastalo Ankkuri 

o Kaupunki luopuu Ankkurista, mutta varhaisnuorille täytyy silti etsiä toimintatiloja 

Visio lähtömateriaalista: Alueella on uusia sisäliikuntatiloja ja koulujen pihat ovat aktiivisessa 
liikuntakäytössä.  

- Hertsin mahdollisuudet 
o Ikinuorille toimintaa, kuten liikunta-aktiviteetteja 

 
- Palvelukeskus  

o Vesijumppa-allas palvelukeskukseen 

Visio lähtömateriaalista: Kaksi uutta ruotsinkielistä päiväkotia palvelee alueella. Myös ruotsin-
kielisiä koulupalveluja saa läheltä. 

Ruotsin- ja suomenkielisten päiväkotien ja koulujen sijainnit: tavoitteita, ideoita ja askelia 

- Ruotsinkielisten palvelut jakautuvat väestöön nähden laajemmalle alueelle -> tätä tulisi pohtia 
myös liikenteen näkökulmasta  

o Koulupiirin rajat ovat huonot  Laajasaloon uusi koulu 
o Jos uusi koulu lähelle ei onnistu, niin sitten pitäisi tarjota suorat bussiyhteydet nykyisiin 

kouluihin 
 

- Ympärivuorokautiselle päiväkodille voisi olla tarvetta  
o kaupunki selvittää jo asiaa 
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4. Monien kokkien ja aineksien synnyttämä vireä kaupunkikulttuuri 

Visio lähtömateriaalissa: Herttoniemi tunnetaan laajasti porttina läheisille luontoalueille, ja alu-
een virtuaalisesta tai monipaikkaisesta luontokeskuksesta saa palveluita, välineitä ja opastusta 
– myös suoraan asukkailta. 

Askelmerkkejä visioon 

- Avataan kaikille kalliot ja puistot 
o Luontoalueet Herttoniemen alueella ja Viikissä voisivat hyötyä siitä, että olisivat tunnet-

tuja/brändättyjä kaupunkilaisten itseorganisoituvan toiminnan ja tapahtumien kautta, 
asukkaiden/alueen näköisiksi. 

o Ensin siis kutsutaan asukkaat tekemään alueita tunnetuksi 
o Avaaminen voisi olla myös dialogimahdollisuus kaupungin kanssa täydennysrakenta-

miskeskusteluissa. 
- Tarvitsee turvata, että alueella on laadukkaat luontoalueet 
- Tarvitaan lupaa toimia 
- Tarvitaan tila tai sähköinen alusta toimia 
- Porttiajatus ja luontokeskus tarvitsisi kaupungin toimintaa, brändäys voisi olla omaa toimintaa   

 
- Paikkaehdotuksia 

o Luontokeskus metroaseman lähelle, esim. Hiihtäjäntien Saunalahden puolelle. 
o Gardenia olisi jo valmiina eli luontokeskus ja portti vain toiseen laitaan.  
o Mahdollinen uusi Fastholman sauna olisi myös sopiva sijaintipaikaksi 

Visio lähtömateriaalissa: Alueen modernisoidut puistot toimivat yhteisinä olohuoneina ja ko-
koontumispaikkoina. Puistoista löytyy paikkoja grillaukselle, laatikkoviljelylle ja koirien vapaalle 
ulkoiluttamiselle. 

Visio lähtömateriaalissa: Ranta-alueet ovat aktiivisessa virkistyskäytössä. Fastholmassa toimii 
yhteisösauna. Tourinniemen kallioilla on uusi tanssipaviljonki ja sauna.  

- Yleisesti puistoista 
o Puistojen tulisi tukea asukkaiden omaa puistojen käyttöä. 
o Puistojen perusinfra tulee olla kunnossa ja huollettuna (penkit, roskikset). 
o Tiedonkulku kuntoon, mikäli asukkaat jotain tekevät niin tieto kaupungille ettei synny 

ongelmia. 
o Alueella yleistyvät läpikulku kielletty -kyltit tuhoavat kylämäisyyttä. 

 
- Uutta vesibussiliikennettä 

o Uuden yleiskaavan merellisyys tuotava lähelle ja vesibussiliityntä niin, että pääsisi Kivi-
nokkaan, Lammassaareen ja Vanhankaupungin koskelle  

Toimia saada alueen ranta- ja puistoalueet aktiivisiksi 

Herttoniemenranta 

- Uimarannan alueelle toimintaa 
o Tanssipaviljonki takaisin, esim. juhannusjuhlia ja muuta tapahtumaa. 
o Katettu grillikatos, johon mahtuisi enemmänkin ihmisiä, sen oloinen johon tulee mielel-

lään vaikkapa lasten kanssa. 
o Tanssipaviljongin ja grillikatoksen voisi toteuttaa paikallisten, varsinkin nuorten, yhtei-

senä nikkarointiprojektina, jolloin niihin liittyisi enemmän omistajuutta ja säästyvät ilki-
vallalta 

o Tukevia piknikpöytiä pitkin rantaa 
o Kohtaan missä nyt vessat/pukuhuoneet voisi saada saunan ja avantouintimahdollisuus 

talvella. 
o Tässä tilassa voisi olla myös kahvio, joka auki ympäri vuoden 
o Isompia roskiksia pitäisi saada 
o Uimakoulu kaikenikäisille 
o Uimarantaa voisi myös laajentaa 
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- Kanavaranta ja neidonranta 
o Soutuvene ja kanoottiranta, jossa vuokrausmahdollisuus. 
o Penkkejä/roskiksia 
o Vesibussipysäkki kuntoon 

Roihuvuori 

- Sauna Strömsinrantaan 
- Vesibussi Herttoniemenrannasta voisi pysähtyä myös Roihuvuoressa matkalla Vuosaareen. Ja 

palvella myös Vartiosaareen pääsyä. 
- Porolahden puistoon penkkejä, urheilukalustoa kuten maaleja, jotta nurmikkoa voisi hyödyntää. 
- Strömsinlahden metsäalue: ymmärretään luonnontilaisuus, mutta vähän voisi siistiä. 
- Rantapolku tulisi järjestää paremmin, nyt kapealla tiellä vaaratilanteita: selkeyttä lisää 

Länsi-Herttoniemi 

- Hyppyrimäen ympäristö (vrt. urheilupuiston visiot) 
o Olisi luontevaa järjestää nuorille ja vanhemmillekin lumilautailua, kalliokiipeilyä jne. 
o Maisemanhoidollisesti ja perusrakenteita kehittämällä tehtävissä.  

 
- Fastholman huvilan tontille sauna 

o Ensialkuun omatoiminen kevytrakenteinen teltta, jota voisi alkaa kehittämään. Face-
book-ryhmä on jo perustettu. 

o Myöhemmin ekologista rakentamista 
o Reunaehtona on se, että alue on Natura-aluetta, ja paljon asioita mitä pitää huomioida, 

jotta luontoa ei häiritä. Mikäli Herttoniemeen visioitu luontokeskus sijaitsisi saunan yh-
teydessä, nämä arvot olisi paremmin huomioitu  

o Uimismahdollisuus tulee suunnitella kaupungin kanssa, on haastava kysymys tällä het-
kellä. 

o Samoin makean veden saanti kysymysmerkkinä.  
 

- Fastholma yleisemmin: 
o Luonnonniittyjä voisi entisöidä, nyt ruovikoitunutta ja umpeen kasvanutta. Mieluummin 

sen kaltaista maisemanhoitoa, että saadaan luonnon kasveja ja niittyekosysteemiä. 
Voisi hyödyntää marjojen/sienten jne. keräilyssä. 

 
- Vanhan hyppyrimäen näköalapaikka 

o Voisi muuttaa piknikpuistoksi 
o Penkkejä ja roskiksia lisää. 

Yritys/teollisuusalue 

- Asentajanpuisto lähipuistoksi 
- Koirapuisto, esiintymislava, grillipiste, petanquekenttä 
- Sarjatapahtumia ja tekemistä 

Visio: Itseorganisoituva kaupunkikulttuuri kukoistamaan – omaleimaiset ideat pääsevät esille ja 
alueella kukkii erilaisten toiveiden ja tapahtumien kirjo. 

Askelmerkkejä visioon 

- Edellyttää alustoja, joissa kaupunkikulttuuri voisi kehittyä. Näitä on jo valmiiksi, kuten Hertto-
niemi Block Party, Hertsikan Pumppu, ruokaosuuskunta, yksittäiset aktiiviset asukkaat, jne. 

- Tarvitaan ”tilat ja luvat”, eli salliva toimintaympäristö 
- Tarvitaan tukea ja apua käytännön tekemiselle; sitä haetaan sekä toisilta ryhmiltä että kaupun-

gilta tekemiseen 
- Yleisesti tarvitaan myös vähemmän byrokratiaa 

Kommentteja: 

- Miten saadaan nuoret mukaan toimintaan? Tekijöitä varmasti löytyisi 
- Muut kumppanuudet, miten saadaan eri toimijat mukaan? 
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Visio lähtömateriaalissa: Torikulttuuri on vireää ja sen hotspotteja ovat erityisesti Erätori, Hertan 
aukio ja Neitojenrannan aukio.  

Keskustelussa kaupallisten palveluiden kehittäminen 

- Vanhojen ostareiden elävöittäminen: Erätorin, Roihuvuoren ostarin ja Siilitien metroaseman 
seudun palvelut ovat vähenemässä 

o Ei uusia automarketteja alueelle 
o Liikehuoneistoja ei saisi päästää muuttumaan asunnoiksi 
o Roihuvuoren ostaria esimerkiksi pitäisi tehdä viihtyisämmäksi. Yrittäjät voisivat olla ak-

tiivisempia  
o Kaupallisia lähipalveluita ja lähikauppoja tulee tukea monin tavoin 

Muuta 

- Taiteen ja kukkien lisääminen esimerkiksi voisi auttaa "epämääräisten" paikkojen siistimisessä. 
Viihtyisyys houkuttelee elämää, mutta vapaaehtoisten voimat eivät riitä yksin 

Visio lähtömateriaalissa: Hyppytornin tilalla palvelee kiehtova näköalakahvila. 

- (ei keskustelua) 


