
 

 

Ensimmäisen visioillan (30.1.) screenio-materiaali 
 
Yleiset kommentit 
 
Tervetuloa keskustelemaan ja kommentoimaan Herttoniemen visioiltaa 30.1. Palautetta, 
vinkkejä? 
 

- Hieno prosessi on tulossa, kiitokset järjestäjille! 
- Paikkasidonnainen suunnittelu? 

 

Varsinainen työskentely 
 
Tilaisuuden aluksi osallistujia pyydettiin kirjaamaan Herttoniemen positiivisia puolia. Tämän 
jälkeen osallistujia pyydettiin valitsemaan heille kolme tärkeintä. Numero sulkumerkkien sisällä on 
saatu äänimäärä. Listaa on editoitu yhdistelemällä samoja asioita toisiinsa sekä liittämällä 
joukkoon kommenttipalstalle lisättyjä asioita. Tummennetulla selkeästi erottuvat kysymykset 
kussakin teemaassa. 
 
Tilaisuudessa oli noin 70-80 osallistujaa 
 
Kysymys: Mikä Herttoniemessä toimii? Mikä on parasta? 
 
57 screenio-osallistujaa 
 
Kaupunkiympäristö 

- Luonnon muotojen mukaan tehty kaavoitus; kaunis arkkitehtuuri kauniissa luonnossa, 
nätit rakennukset, Rakentamisen mittakaava länsipuolella, Talot, 50-luvun arkkitehtuuri- 
yhtenäinen kokonaisuus, hyvin suunniteltu 1950-luvun luonnonläheinen kyläympäristö.  

- Väljästi rakennetut pihapiirit 
- Avara ympäristö 
- Melko tiivis kaupunkirakenne 

 
Yhteydet/saavutettavuus 

- Julkisilla keskustan nopea saavutettavuus, julkinen liikenne, yhteydet muualle, 
liikenneyhteydet 

- Metro 
 
Luonto 

- Viikin ja Hertsikan metsät 
- Luonto, ympäristö, luonnonläheisyys, yhteys koskemattomaan luontoon 
- Merellisyys, rannat, meri, Vanhankaupunginlahden vieressä 
- Kivinokka, Kivinokan vanhat metsät 
- Luonnonmukaiset kalliot, vanhat kalliot, kumpuileva kalliomaisema 
- Luonto, metsät 
- Rannat ja puistot 
- Lähiluonto 



 

 

 
Ihmiset, toiminta ja tapahtumat 

- Paikalliset tapahtumat ja aktiivista porukkaa 
- Herttoniemi Block Party 
- Asukkaiden kotiseuturakkaus 
- Naapuruussuhteet ja satunnaiset kohtaamiset 
- Ihmiset. Fiilis. 
- Nuoret, upeita teinejä    
- Aloitteelliset ihmiset 
- Ruokaosuuskunta ja kaupunkilaisten oma pelto 
- Kulttuurinen ilmapiiri, katutaide 
- Kylämäisyys, yhteisöllisyys 

 
Paikat ja palvelut 

- Herttoniemenranta 
- Roihuvuoren kirjasto, Kirjasto     
- Lenkkipolut, pyöräily- ja ulkoilureitit, metsäpolut 
- Lähikoulu, koulut, koulut eri ikäisille, Hertsikan ala-aste     
- TreffiPub, Pikku-Hukka     
- Kuntoportaat! 
- Herttoniemen mini ramppi 
- Skeittimahdollisuudet 
- Hertta 
- Monipuolinen yritysalue 
- Nuorisotyö 
- Marimekko     

 
Muut 

- Rauhallisuus 
 
Toisella koko yleisöä koskevalla kierroksella osallistujat määrittelivät Herttoniemen kehitystä 
vaativia puolia. Tummennetulla selkeästi erottuvat kysymykset kussakin teemaassa. 
 
Mikä Herttoniemessä mättää? Mikä huolettaa? Mitä pitää kehittää? 
 
59 osallistujaa 
 
”Nimbyily” 

- Kaikki halutaan säilyttää, eikä mitään uskalleta uudistaa. 
- Pelko huonosta suunnittelusta ja rakentamisesta 
- Muutosvastarinta 
- Vastustaminen 
- Nimby-henkinen vanhojen seinien puolustaminen 
- Jatkuva puolustaminen, kehittämisorientaation puute 

 
Epämiellyttävät ympäristöt 

- Itäväylä 



 

 

- Herttoniemen metroaseman ympäristö 
- Metroaseman kunto 

 
Palveluiden kohtalo 

- Lähipalveluiden häviäminen. Kirjaston ym. asukastilojen lopettaminen 
- Asukastilojen puute, kun Herttoniemitalo puretaan 
- Liikekeskuskaavoittaminen ympäristössä mikä johtaa lähipalvelujen häviämiseen 
- Erätorin elinvoimaisuuden katoaminen 
- Kirjaston, asukastilojen tulevaisuus 
- Palveluiden siirtäminen pois Herttoniemestä 
- Ruotsinkielinen kouluverkko ja julkisen liikenteen suunnittelu suhteessa tähän 
- Palvelut vähenevät Länsi-Herttoniemessä 
- Palveluiden vähäisyys Länsi-Herttoniemessä 

 
Täydennysrakentaminen ja kaupunkisuunnittelu 

- Vanhan menetys; Omaleimaisuuden häviäminen, Länsi-Herttoniemen 
täydennysrakentaminen Vanhankaupunginlahden suuntaan, Valmis hieno kokonaisuus 
eheä kaupunginosa tulee turvata luontoarvoineen kokonaisuutena 

- Uuden laatu; Heikkolaatuinen täydennysrakentaminen, 50-luvun rakennustyylin 
unohtaminen Hertsikan metroaseman seudun toteutus, Huono kauppakeskusten 
suunnittelu 

- Kokonaisvaltainen suunnittelu puuttuu 
- Turvataan puut ja kalliot 
- Tiukka rakentaminen huolettaa 
- Luonnonläheisyyden menetys 
- Metsien tuhoutumisen uhka kaavoituksen tai metsänhoidon takia  
- Tiivistämisuhka 
- Suojele kartanomiljöö 
- Täydennysrakentaminen 
- Liian tiivis uudisrakentaminen 

 
Heikot palvelut 

- Liikunta; Jalkapallon pelaamiseen tekonurmet puuttuvat, Herttoniemen urheilukentän 
kehittäminen, Vanhentunut liikuntapuisto, urheilupuiston kehittäminen, uimahallin 
puuttuminen 

- Ruotsinkieliset ei pääse Herttoniemen kartanon viereiseen kouluun (Degerös lågstadie) 
- Harrastustilojen puute 
- Liian vähän koirapuistoja 

 
Osallistumiskysymykset 

- Osallistumisen eriarvoisuus 
- Aktiivisten hertsikalainen toimeliaisuus ei näy kaupungin tekemisessä tai vaikuta oikeasti 

hallintoon. 
- Päättäjien ymmärtämättömyys alueen hyvistä puolista 

 
Liikenne 

- Liikenteen sumppu 



 

 

- Liityntäliikenne 
- Pysäköinti, Pysäköinti metroasemien yhteydessä 
- Raskas liikenne Hiihtomäentiellä 

 
Sosiaaliset kysymykset 

- Nuorten poikien yksinäisyys 
- Turvallisuus 

 

Pienryhmätyöskentely 
 
Teema 1 Täydennysrakentaminen ja kaavoitus. Mikä haaste - mikä visioksi 2030? 
 
n. 30 osallistujaa 
 
Haasteita 
 
Länsi-Herttoniemi 

- 50-luvun miljöön säilyminen täydennysrakentamisen paineessa. 
- Miten varmistetaan luontoarvoiltaan merkittävän ja Länsi-Herttoniemelle ominaisen 

lähiluonnon säilyminen ja huomiointi kaavoituksessa ja luonnonhoidossa? 
- Herttoniemi on valmis yhtenäinen hieno alue, jota ei tule tuhota millään 'tiivistämisellä'. 

Arkkitehtoninen Helsingin helmi säilytettävä. 
 

Visioita 
 
Länsi-Herttoniemi 

- Uudisrakentaminen tulee suunnitella vanhaa rakennustapaa kunnioittaen. 
- Täydennysrakentamisen suunnittelu siten että vanhan Herttoniemen puutarhamainen ilme 

ja ympäristö säilyvät. 
- Vuonna 2030 Herttoniemen kaavoitus on tehty luontoarvoja kunnioittaen, ja asukkaat ovat 

ylpeitä jälkipolville jättämästään perinnöstä. 
- Kaupunki suunnittelee asukkaiden toiveiden mukaisesti ympäristö huomioon ottaen. 

Rakentaminen vähitellen. Luontoalueet säilytetään. 
 
Teollisuusalueet, Itäväylä ja metroaseman ympäristö 

- Uskallettava hyödyntää ketterää hybridikaavoitusta ja -rakentamista kaupunginosan 
teollisuus- ja palvelualueille, metroaseman yhteyteen. Liiketilat, yritykset ja asuminen 
toistensa yhteyteen. 

o Hybridikaavoituksen tarve koskee myös ostoskeskuskiinteistöjä. Niitä voisi muuttaa 
hybrideiksi, jossa myös asuntoja ja toimistotilaa. 

- Tiivistä ja korkeaa metroasemien läheisyyteen. Mixed use teollisuusalueelle, asuntoja 
myös, työpaikat säilyttäen ja uusia luoden. 

- Itäväylän bulevardisointi -> asuntoja! 
- Käytetään Roihupellon ja Herttoniemen teollisuusalueen alueita ensin, siellä on tilaa ja tällä 

hetkellä ovat vajaakäytössä. 



 

 

o Toisaalta: Visiona ei voi olla, että ajetaan pois pienet yritykset, jotka käyttävät 
teollisuusaluetta. Tyhjille tonteille pitää saada kannattavaa yritystoimintaa 
mieluummin kuin asuntoja.  

 
Teema 2. Palvelut. Mikä haaste - mikä visioksi 2030? 
 
n. 10 osallistujaa 
 
Haasteita 
 
Ruotsinkieliset palvelut 

- Herttoniemen alueen väkimäärä kasvaa jatkuvasti, minkä johdosta: 
o Ruotsinkielisiä päivähoitopaikkoja on riittämättömästi 
o Ruotsinkielisten koulujen oppilaaksiottoalueet ovat laajoja ja osin 

epätarkoituksenmukaisia ajatellen perheiden luontaisia liikkumissuuntia. Tilanne 
uhkaa menevän edelleen huonompaan suuntaan. 

o Ruotsinkielisten koulujen oppilaaksiottoalueiden ja joukkoliikenteen 
yhteensovittamattomuus. 

 
Sote-palvelut Kalasatamaan 

- Sote-palvelut siirtyvät kauemmaksi Kalasatamaan, mutta sinne ei pääse palvelulinjalla 
helposti 

 
Päivätoiminta hupenee ja kohtaamispaikkoja riittämättömästi 

- Ikäihmisten ja erityisryhmien päivätoimintapalvelut uhkaavat kadota ja/tai siirtyä 
kauemmaksi asukkaista. Ikääntyvien joukko kasvaa jatkuvasti. Yksinäisyys uhkaa lisääntyä. 

- Matalan kynnyksen kohtaamispaikoille ei ole tiloja tarpeeksi 
 
Heikoimmassa asemassa olevat 

- Heikoimmassa asemassa oleville ei ole riittävästi palveluja alueella tai alueelta ei pääse 
niihin riittävällä tavalla 

 
Esteettömyys sekä ikäihmisten ja pienten lasten kanssa kulkeminen 

- Monissa paikoissa ei ole huomioitu esteettömyyttä. Esim. Roihuvuoren kirjaston ns. 
”monttu” ei ole esteetön. 

- Kaupallisissa tiloissa ei ole penkkejä, paikkoja missä levähtää hetkeksi 
 
Visioita 
 
Ruotsinkieliset palvelut 

- Yksi uusi ruotsinkielinen päiväkoti Länsi-Herttoniemeen ja yksi Roihuvuoreen. 
- Ruotsinkielisten koulujen laajentaminen lisärakentamisella tai uuden koulun perustaminen 

joko omalle alueelle tai Laajasaloon, jotta Degerö lågstadiskolanista vapautuu paikkoja 
Herttoniemi-Roihuvuoren lapsille. 

- Kun muutetaan kouluverkkoa ja oppilaaksiottoalueita, huolehditaan samalla 
joukkoliikenteen suunnittelun avulla siitä, että kodin ja koulun välillä on vaihdoton 
joukkoliikenneyhteys. 



 

 

 
Sote-palvelut Kalasatamaan 

- Kalasataman sote-keskukselle kulkee tiheällä vuorovälillä liikennöivä palvelulinja 
 
Päivätoiminta hupenee ja kohtaamispaikkoja riittämättömästi 

- Päivätoiminnalle ja kohtaamispaikoille on tiloja lähellä asukkaita, esim. seurakunnan 
tiloissa, muiden julkisten palvelujen yhteydessä tai jopa taloyhtiöiden kerhohuoneissa. 
Tilojen ei tarvitse olla suuria, lähellä sijainti on tärkeämpää. 

 
Heikoimmassa asemassa olevat 

- On satsattu siihen, että heikoimmassa asemassa oleville on riittävästi palveluja / palvelut 
tavoittavat heidät. 

 
Esteettömyys sekä ikäihmisten ja pienten lasten kanssa kulkeminen 

- Nykyiset ongelmakohdat on korjattu ja uusissa palveluissa huomioidaan 
esteettömyyskysymykset 

- Nykyisissä ja uusissa kaupallisissa tiloissa/keskuksissa on tulevaisuudessa riittävästi 
penkkejä/levähdyspaikkoja. 
 

Teema 3. Yhteiset tilat ja puistot. Mikä haaste - mikä visioksi 2030? 
 
16 osallistujaa 
 
Haasteita 
 
Urheilupuisto ja liikuntapaikat 

- Urheilupuiston alennustila on häpeällistä. Sijainnin ja tilojen puolesta potentiaalia on 
hyödyntämättä.  

- Ei tarpeeksi liikuntamahdollisuuksia 
 
Luontoalueet 

- Lähiluonnon säilyminen; luonnonsuojelualue ja kaupunkiluonto 
 

Puistoalueet 
- Puistot eivät ole kovin hyvin varusteltuja; eivät vastaa nykyajan vaatimuksia viihtyisistä 

puistoista 
- Länsi-Herttoniemen puolella ei ole koirapuistoa  

 
Rantojen käyttö 

- Meri ei saisi olisi pelkkä maisema Länsi-Herttoniemessä, myös toimintaa 
- Herttoniemenrannan grillauspaikka on aikanaan tuhottu 

 
Torit ja aukiot 

- Torikulttuuri on hiipunut 
 

Visioita 
 



 

 

Urheilupuisto ja liikuntapaikat 
- Urheilupuistosta Stadin ykkösurheilu- ja liikuntakeskus sekä kesä- että talvilajeille. 

o Kenttä kuntoon, hiekka tekonurmeksi, monipuolinen lajien harrastamisen 
tukeminen. Talviluistelun säilyttäminen. 

o Tekonurmi, tekojää, kahvila, tenniskenttä, omat lumitykit latuja varten, katsomo 
kunnossa, välinelainaamo, koriskenttä takakentälle, ikäihmisten leikkikenttä, 
kiipeily mahdollinen, eeppinen lasten leikkipuisto jossa myös vanhemmille 
liikuntavälineet, skeittipuisto, parkour-rata 

o Koululaisten iltapäiväohjelman integroiminen uuden urheilupuiston vuosikelloon.  
- Koulujen pihat parempaan liikuntakäyttöön. 

 
Luontoalueet 

- Vuonna 2030 Herttoniemi on tunnettu portti Herttoniemen ja Viikin luontoalueille, tarjoaa 
kaikille kaupunkilaisille virkistysmahdollisuuksia sekä kestävälle luontoyrittäjyydelle 
elinkeinomahdollisuuksia. 

- Herttoniemessä on vuonna 2030 virtuaalinen/monipaikkainen luontokeskus, josta saa 
palveluita, välineitä ja opastusta. ”Keskukseen” voidaan yhdistää myös jakamistaloutta, ja 
paikalliset voivat tarjota itse opastusta, retkiseuraa yms. 
 

Puistoalueet 
- Paremmin varusteltuja puistoja, grillauspaikkoja. Puistojen modernisointi. Puistot olisivat 

kaikkien yhteisiä olohuoneita ja paikkoja kokoontumiselle. Eri ikäryhmät ja toiminnot 
huomioiden. Rakennetut puistot soputuvat ympäristöön, ylläpito huomioitu. 
Laatikkoviljelylle paikkoja. 

o Länsi-Herttoniemen puistojen urbanisointi 
o Asentajanpuistosta Herttoniemen keskustan ykköspuisto 
o Metroasemalle myös viheralue, grillauspiste 
o Kasvihuoneita ja viljelyä ja viheralueita metron ja Hertsin katoille 

- Koirapuisto saatava pikaisesti Länsi-Herttoniemen puolelle 
 
Rantojen käyttö 

- Yhteisösauna Länsi-Herttoniemen puolelle, Fastholmaan 
- Herttoniemenrannan kallion päälle grillauspiste takaisin 

 
Torit ja aukiot 

- Torikulttuurin elvyttäminen, esim erätori, hertan aukio. 
- Torikulttuurin elpymiseen myös Neitojenrannan aukio toriksi 

 
Teema 4. Kohtaamispaikat ja asukastilat. Mikä haaste - mikä visioksi 2030? 
 
9 osallistujaa 
 
Haasteita 
 
Uudet asukas/järjestötilat 

- Näitä tarvitaan lisää 
 



 

 

Tilojen käytön tehostaminen 
- Miten olemassa olevia tiloja kansalaisten käyttöön?  
- Tilat tehokkaassa käytössä - niitä on! 

 
Liikuntatilat 

- Ei tarpeeksi edullisia liikuntatiloja 
 
Visioita 
 
Uusia asukas/järjestötiloja 

- Paikallisesti lähiasukastiloja - avoimet kohtaamisen tilat eri ikäisille 
o Monet ihmisryhmät käyttäisivät tiloja samaan aikaan. Avointa tilaa ja eri ikäisiä yhtä 

aikaa paikalla, esim. ikäihmiset kohtaavat päiväkoti-ikäiset ja nuoret opettaisivat 
ikäihmisiä käyttämään tietokoneita ym.  

- Järjestöille yhteistila, jonka kaupunki kustantaa ja jota järjestöt/yhdistykset yhdessä 
hallinnoivat. 

o Kaikkien toiminta edustettuna ja tiloihin pääseminen valvottuna 
- Hyppytornin tilalle näköalakahvila ja asukastila.  
- Herttoniemenrantaan ympärivuotinen kahvila 
- Yhteisöllisiä toimistotiloja esim. yhdistyksille  
- Tanssipaviljonki takaisin Tourinniemen kallioille takaisin ja siihen rantaan sauna asukkaiden 

ja avantouimareiden iloksi. 
- Kaikkien yhteinen asukastila; Joku tila olisi asukkaiden oma tila, jota ei tarvitse vuokrata tai 

luovuttaa  
 
Tilojen käytön tehostaminen 

- Koulujen ja sivistystoimien tilat kaikkien helposti saatavilla 
- Kaupungin tilat olisivat visiossa 2030 osallisuusmallin mukaisesti kansalaisten 

neuvottelussa - asukasraati arvottaa ja jakaa tiloja 
- Asukkaiden pääseminen osaksi tilojen hallinnointiprosessiin 
- Lautakunnan päätäntävalta osaksi siirtynyt "kansalle" 
 

Liikuntatilat 
- (Lisää) edullisia liikunta tiloja. 
- Sisäliikunta tiloja edullisesti. 

 
Muuta 

- 3 asukastilaa; Hertsissä, rannassa, lännessä  
- Asukaskahvila  
- Nuoret osallistetaan 

 
Teema 5. Liikenne. Mikä haaste - mikä visioksi 2030? 
 
10 osallistujaa 
 
Haasteita 
 



 

 

- Linnanrakentajantien kaaos pahenee koko ajan. Autot ja kevyt liikenne pitää saada eri 
tasoon.  

 
Metroasema ja sen saavutettavuus 

- Herttoniemen metroasema on huonossa kunnossa. 
- Kevyen liikenteen yhteys Herttoniemenrannasta kulkee vilkkaan ja turvattoman 

liikennepaikan kautta. Jalankulkijat ja autot kohtaavat vaarallisesti liikennevaloilla 
ohjatuissa risteyksissä. 
 

Visioita 
 
Metroasema ja sen saavutettavuus 

- Vuonna 2030 metroaseman seutu on kohennettu ja asemarakennus on uudistettu. 
Kokonaan uusi metroasema tulossa Herttoniemeen, suunnittelukilpailu ensi vuonna. 
Lippuhalli tulee sisältämään palveluja ja kaupallisia tiloja. Metriksen seutu on viihtyisä ja 
siinä on uusia palveluja. 

- Herttoniemen metroaseman ympärillä kulkuturvallisuus ja sujuvuus varmistetaan  
- Jalankulku Herttoniemenrannasta on mahdollista turvallisesti ja miellyttävästi. 
- Valaistus kuntoon Herttoniemenrantaan metroasemalta 
- Joukkoliikenne toimii edelleen sujuvasti, kasvaneesta matkustajamäärästä huolimatta. 

 
Pyöräily 

- Baanaverkosto kutsuu pyöräilemään - Puusepän kadun kortteleista tulossa uudet 
pyöräilytiet  

- Hertsikasta pyöräbaana keskustaan 
- Kevyenliikenteenväylä valvomon ali - läpikulkuliikenne sujuva  

 
Joukkoliikenne 

- Pikaraitiotie Laajasalosta tulee jatkaa Herttoniemen yritysalueen kautta Roihupeltoon, 
jolloin saadaan parannettua yhteyksiä Herttoniemestä sekä Jokerilinjalle Laajasaloon ja 
keskustaan. Yhteys parantaisi sekä Laajasalon raitiotien ja Jokerilinjan käyttäjämääriä. 

- Liittymäliikenne / siirtymäliikenne. Pikaraitiotie. Yhteydet/ siirtymäliikenne asemille 
pihojen / polkujen kautta kävellen tai pyörillä. Joukkoliikenteen hinnoittelun muuttaminen 
teknisesti tarkemmaksi, matkaa vastaavasti. 

- Joukkoliikenteen km-perustamisella hinnoittelulla porkkana kävellä esim. se yksi 
pysäkinväli lisää  

 
Muuta 

- Puistoon sopivat polut 
 
 


