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Mikä tai mitä on kaupunginosavisio?

• Kokeiluhanke, jossa tarkastellaan alueen kehittämistä kokonaisvaltaisesti erillisten suunnitelmien sijaan

• Visiotyö kytketään virallisiin suunnittelu- ja toteutusprosesseihin sekä paikallisten toimijoiden suunnitelmiin ja 

hankkeisiin

• Prosessissa tunnistetaan alueen kehittämisen suuntia ja avataan konkreettisia mahdollisuuksia rakentavalle 

yhteistyölle, joka lähtee toimijoiden tarpeista ja resursseista. 

• Visiotyö tuo yhteen alueen toimijat (koordinaatio ja tahtotilan rakentaminen alueella), sekä Helsingin 

kaupungin organisaatiomuutoksen tuloksena syntyneen uuden kaupunkiympäristön toimialan (toimialan 

sisäinen koordinaatio) ja koordinaatio muiden toimialojen kanssa (sosiaali- ja terveys, koulutuksen ja 

kasvatuksen kulttuurin ja vapaa-aika).

• Yhteisymmärryksen rakentamista siitä, mitä paikallisyhteisö toivoo tulevaisuudeltaan ja yhteisen toimijuuden 

rakentamista tuon tulevaisuuden saavuttamiseksi.  
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Vision ja suunnitelman erot

4



Etunimi Sukunimi

Visioprosessin eteneminen
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LähiöFest 

1.10.2017

Hankkeen 

lanseeraus

Taustahaastattelut

marras-joulukuu 2017

Alueen toimijoiden sekä 

kaupungin toimijoiden 

haastattelut

1. Visioilta

30.1.2018

Tarpeiden ja 

toiveiden 

tunnistaminen

2. Visioilta

19.3.2018

Vision sisällön 

ideointi

3. Visioilta

25.4.2018

Vision muotoilu

Elokuu 2018

Vision julkistaminen 

kyläjuhlien yhteydessä

Yhteistyöryhmän tapaamiset

Ohjausryhmän tapaamiset

Kysely auki 15.3. – 11.4.2018



Etunimi Sukunimi

Kaupunginosavisio lukuina tähän mennessä

• Akordi&MDI&Mapita 8 hengen tiimi tehnyt työtä 10 kk ajan

• Taustahaastatteluissa mukana noin 55 henkilöä (18 erillistä 

haastattelutilannetta, mukana noin 30 henkilöä ‘hiljaisista ryhmistä’ nuoria ja 

maahanmuuttajia)

• Yhteistyöryhmässä n. 20 jäsentä

• Yhteistyöryhmä on kokoontunut 5 kertaa

• Ohjausryhmässä mukana 12 jäsentä (kaupunkiympäristön ja muiden 

toimialojen johtoa). Ohry kokoontunut 3 kertaa

• Lanseerauksen jälkeen kolme avointa visioiltaa, kaikissa yli 100 osallistujaa 

(osin samoja) - neljäs visioilta(päivä) tulossa 26.8.

• FB-keskusteluryhmässä 352 jäsentä

• Postin kautta jakelu 17.000 kotitalouteen ja yritykseen
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Mitä olemme yrittäneet?

• Hankkeen fokuksena ja tärkeimpänä tavoitteena on 

yksittäisten tilaisuuksien järjestämisen sijaan 

• rakentaa uudenlaista yhdessä tekemisen tapaa (vie 

aikaa ja edellyttää sitä että kukin löytää oman tapansa 

kytkeä itselleen tärkeät asiat tähän tavoitteeseen)

• vahvistaa kaiken vuorovaikutuksen 

(=tilaisuudet+yhteistyöryhmä+kaavaan liittyvät 

pienryhmätapaamiset+FB-keskustelu) kautta kaikkien 

osapuolten yhteistyösuhdetta ja luottamusta toisiinsa



Mitä olemme tähän mennessä oppineet?

• Helsingin kaupunki on suuri

• Kaupunkiympäristön toimialan johto ja myös muiden toimialojen johto pitää 
visiotyötä erittäin kiinnostavana ja lupaavana - kaupunkiyhteistä toiminta, 
kaupunkistrategian toteuttamista (osallisuus)

• Ihmisten on helpompi motivoitua ja identifioiutua oman kaupunginosan 
kehittämiseen (aluerajaus virallisen kaupunginosan mukaan nyt liian suuri)

• Visioinnin tulee edeltää kaavatyötä

• Uusille vuoropuhelun tavoille ja muodoille on tarvetta ja valmiuksia
• Kokeileminen ja uuden oppiminen on työintensiivistä ja ottaa välillä voimille
• Kokeilun huolellinen arvioiminen on tärkeää
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Etunimi Sukunimi24.4.2018 9

Yhteistyöryhmä kokoontunut 5 kertaa

• Visiotyön suunnittelu ja fasilitointi Akordi, MDI ja Mapita 8 hengen tiimi + 
• Yhteistyöryhmän muut jäsenet:

• Kari Uittomäki, Herttoniemi-seura, Hertsikan Pumppu
• Emma Alftan, paikallisaktiivi, Hertsikan vanhempainyhdistys
• Johanna Laisaari, paikallisaktiivi
• Hilkka Helsti, paikallisaktiivi
• Otto-Ville Mikkelä, Roihuvuori-Seura
• Tiina Hietala, Eloa Herttoniemenrantaan!
• Ilona Aarnio, Eloa Herttoniemenrantaan!
• Aino Rekola, Hertsikan Pumppu
• Siilitien talotoimikuntien edustaja mukaan
• Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija
• Mari Soini, maisema-arkkitehti, Itäinen aluesuunnittelu
• Laura Hietakorpi, kaavoitusarkkitehti, Itäinen täydennysrakentaminen
• Markus Ahtiainen, liikennesuunnittelija
• Tuomas Kujala, rakennuttaminen
• Antti Saarnio, palvelutilaverkko
• Tapani Rauramo, yleispiirteinen maankäytön suunnittelu



Seuraavat askeleet

• VISION TYÖSTÄMINEN VALMIIKSI yhteistyöryhmässä (loppukevät)
• Luonnoksen kommentointi (FB-ryhmä, ohjausryhmä, karttapalvelun kautta)

• JULKISTUS, JALKAUTTAMINEN JA KYTKENNÄT elokuu 2018 —> 
• Sovitaan yhteisesti vision toteutumisen seurannasta
• Hyödynnetään visiotyötä strategisen suunnittelun välineenä, varmistetaan 

vision vaikuttavuus
• Määritellään tarvittavat askeleet sekä toimijoiden välinen työnjako vision 

toteutuksessa
• Kytketään alueen visio kaavoitukseen, yleisten alueiden suunnitteluun, tila- ja 

palveluverkkosuunnitteluun sekä kaupungin talousarvoprosessiin ja 
osallistuvaan budjetointiin

• Visiotyön kytkeminen paikallisten toimijoiden prosesseihin ja hankkeisiin 
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Aikaisempien visioiltojen koonti

1. Vetovoimatekijät

1.1 Urheilupuisto

1.2 Marimekko-polku

1.3 Arkkitehtuuripolku

1.4 Portti luontoon

2. Rantavyöhykkeen kehittäminen

2.1 Roihuvuori

2.2 Herttoniemenranta

2.3 Länsi-Herttoniemi

3. Metroasemat

3.1 Herttoniemen metroasema: muoto ja 

liikkuminen

3.2 Herttoniemen metroasema: 

viihtyisyys ja tekeminen

3.3 Siilitien metroasema

4. Tilat ja alustat ruohonjuuritason toiminnalle

4.1 Tilojen hallinnoinnin ja käyttämisen 

kehittäminen

4.2 Valjastamaton tilapotentiaali

5. Ostarit ja palvelut

5.1 Torien ja ostareiden elävöittäminen

5.2 Hertsi

5.3 Lasten, nuorten ja ikääntyvien 

palvelut ja tilat



Etunimi Sukunimi

Illan ohjelma

Illan ohjelma

16.30 Kahvittelua (aula)

17.00 Tervetuloa (ruokala)

Visiotyön lähtökohdat

Kyselyn tuloksista

Työskentelyn ohjeet

17.45 Gallery Walk (ruokala, käytävä, aula)

18.45 Työskentelyn yhteinen purku (ruokala)

19.15 Miten visio työstyy tästä eteenpäin?

19.30 Yhteisen osuuden lopetus

19.30-20.00 Ilta jatkuu halukkaiden kanssa (ruokala ja aulatila)

- Länsi-Herttoniemen kaava-asian käsittelyä  (ruokala)

- Kaupungin toimijoiden ja kaupunkilaisten välisen keskusteluyhteyden kehittelyä (aula)
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Etunimi Sukunimi

mdi.screen.io/herttoniemenvisio
lisäksi jokaisella teemalla oma huone teeman numeron mukaan 

Vetovoimatekijät: mdi.screen.io/he1
Rantavyöhykkeen kehittäminen: mdi.screen.io/he2 
Metroasemat: mdi.screen.io/he3 
Tilat ja alustat ruohonjuuritason toiminnalle: mdi.screen.io/he4 
Ostarit ja palvelut: mdi.screen.io/he5 
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Etunimi Sukunimi

Mitä Galleriakävelyssä tapahtuu?

- Rakennettu 5 teeman ja yhteensä 20 rastin rata

- Jokaisessa teemassa on kaupungin ja konsultin edustajia

- Osallistujilla tunti aikaa kiertää pisteillä vapaasti, kiertäkää ne rastit, jotka teitä kiinnostaa -

voi kiertää kaikki 20 tai pysyä vain yhdessä paikassa koko tunnin

- Rastille on koottu materiaalia edellisistä visioilloista ja kyselystä

- Muotoiltu visiolauseke, lähtötietoja (kaupungin sekä asukkaiden puolelta) ja ehdotuksia 

toimenpiteiksi

- Mene screeniossa oikeaan teemahuoneeseen mdi.screen.io/heX
- 1. Valitse

- Visiolauseke on hyvä sellaisenaan

- Visiolauseketta on muokattava

- Visiolauseke ei ole hyvä

- 2. Perustele näkemyksesi (jokaiselle em. vaihtoehdolle on oma kenttänsä)

- 3 Miten voidaan todeta, että kaupunginosan kehitys vie kohti visiolauseketta (kirjaa 

odotettuja konkreettisia tekoja, päätöksiä tai mittareita perustuen rastilla esitettyihin 

kirjauksiin; kirjaa - jos mahdollista - myös ajanjakso (nopeasti, eli alle vuodessa; 

lähitulevaisuudessa eli 2-5 vuodessa; pitkällä aikavälillä eli 2023 jälkeen))
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Galleriakävelyn teemat ja rastit

1. Vetovoimatekijät

1.1 Urheilupuisto

1.2 Marimekko-polku

1.3 Arkkitehtuuripolku

1.4 Portti luontoon

2. Rantavyöhykkeen kehittäminen

2.1 Roihuvuori

2.2 Herttoniemenranta

2.3 Länsi-Herttoniemi

3. Metroasemat

3.1 Herttoniemen metroasema: muoto ja 

liikkuminen

3.2 Herttoniemen metroasema: 

viihtyisyys ja tekeminen

3.3 Siilitien metroasema

4. Tilat ja alustat ruohonjuuritason toiminnalle

4.1 Tilojen hallinnoinnin ja käyttämisen 

kehittäminen

4.2 Valjastamaton tilapotentiaali

5. Ostarit ja palvelut

5.1 Torien ja ostareiden elävöittäminen

5.2 Hertsi

5.3 Lasten, nuorten ja ikääntyvien 

palvelut ja tilat



Etunimi Sukunimi

Palaute visioillasta

• (peruskoulu)arvosana visioillasta

• Mikä toimi

• Mikä ei toiminut

• Mitä asukkaat ja aktiivit toivovat vuoropuhelulta kaupungin suuntaan?

• Mitä kaupunki toivoo asukkaiden ja aktiivien kanssa käytävältä 

vuoropuhelulta?
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Etunimi Sukunimi

Teemakeskustelut

- Länsi-Herttoniemen kaava-asian käsittelyä  (ruokala)

- Kaupungin toimijoiden ja kaupunkilaisten välisen 

keskusteluyhteyden kehittelyä (aula)
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Verkkosivut:

hel.fi/herttoniemenvisio

FB-ryhmä: 

Kaupunginosavisio (Länsi-

Herttoniemi, Herttoniemenranta, 

Roihuvuori)

http://www.hel.fi/herttoniemenvisio

