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Kutsu asukasjärjestöille ja sidosryhmille:
Tule mukaan aluesuunnitelman laadintaan!
Kaupunkiympäristön toimialalla laaditaan katujen ja viheralueiden käytön kehittämistä, hoitoa ja
kunnostusta ohjaavaa aluesuunnitelmaa. Suunnitelma laaditaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja
sidosryhmien kanssa. Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden,
rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kehitettävien
kohteiden kiireellisyysjärjestys.
Asukkaiden, sidosryhmien ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin
nousseita kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen
rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.
Suunnittelualueeseen kuuluu koko Herttoniemen kaupunginosa, eli Länsi-Herttoniemi, Roihuvuori,
Herttoniemenranta ja Herttoniemen yritysalue.
Aluesuunnitelman ja luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman vaiheet ja vuorovaikutus
Kaupunkimetsien ja niittyalueiden luonnon- ja maisemanhoidon tavoitteet ja toimenpidetarpeet
suunnitellaan osana aluesuunnitelmaa. Aluesuunnitelman ja luonnon- ja maisemanhoidon
suunnitelman laadinta tehdään kahdessa vaiheessa oheisen kaaviokuvan mukaisesti:
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Aluesuunnitelmavaiheessa asukkaat, asukasjärjestöt ja muut sidosryhmät pääsevät osallistumaan
suunnitteluun asukastilaisuuksissa sekä kommentoimalla valmistuvaa aluesuunnitelman luonnosta.
Palautetta voi antaa esimerkiksi lähettämällä kirjallisia kommentteja suunnitelmaluonnoksesta.
Aluesuunnitelman valmistuttua laaditaan Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma, jossa
luonnonhoidon toimenpiteet tullaan suunnittelemaan kuviotasolla ja kuvaamaan yksityiskohtaisesti.
Tässä suunnitelmavaiheessa asukkaat, järjestöt ja muut sidosryhmät voivat antaa kommentteja ja
palautetta suunnitelmaluonnoksesta sidosryhmäkokouksessa ja asukkaille järjestettävässä
suunnitelmanäyttelyssä, sekä kirjallisesti netissä nähtävillä olevasta suunnitelmaluonnoksesta.
Luonnon- ja maisemanhoidon asukas- ja sidosryhmävuorovaikutuksesta on tehty kaupunkitila- ja
maisemasuunnittelupäällikön päätös 20.7.2018, joka on liitteenä 1.

Aluesuunnitelman työpajat marraskuussa!
Toivomme alueen asukkailta ja sidosryhmiltä mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia suunnitteluun.
Järjestämme suunnitelman käynnistysvaiheessa kaksi asukastyöpajaa, joissa esitellään
suunnittelun lähtökohtia ja siihen liittyviä muita hankkeita.
Aluesuunnitelmalle on avattu nettisivut, joista löytyy lisätietoa ja joista voi seurata suunnittelun
etenemistä Herttoniemen aluesuunnitelma | Helsingin kaupunki

Tervetuloa keskustelemaan ja kehittämään suunnitelmia!


tiistaina 27.11. klo 17.30 – 20 Porolahden peruskoululla (Satumaanpolku 2),
Aluesuunnitelman työpaja: suunnitellaan yhdessä koko kaupunginosan puistojen,
luontoalueiden ja katujen tulevaisuutta.





Asiaa myös osallistuvasta budjetoinnista ja kaupunginosavision kuulumisia.
Lisäksi tavattavissa on Roihuvuoren uusi kaavoittaja.

torstaina 29.11. klo 17.30 - 20 Herttoniemenrannan ala-asteen koululla (Petter Wetterin
tie 5),
Aluesuunnitelman työpaja: suunnitellaan yhdessä koko kaupunginosan puistojen,
luontoalueiden ja katujen tulevaisuutta.



Asiaa myös osallistuvasta budjetoinnista ja kaupunginosavision kuulumisia.
Lisäksi tavattavissa ovat Länsi-Herttoniemen kaavoittaja sekä Herttoniemenrannan
ja yritysalueen kaavoittaja, joka valmistelee Herttoniemen metroaseman
suunnittelukilpailua.

Terveisin,
Mari Soini, maisema-arkkitehti, mari.soini@hel.fi
Tiina Saukkonen, luonnonhoidon suunnitteluvastaava, tiina.saukkonen@hel.fi
Liite 1: Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikön päätös (20.7.2018) Vuorovaikutuksesta
luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelussa.
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Kutsukirjeen jakelu







Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka, Herttoniemi-seura ry, Roihuvuori-Seura ry,
Eloa Herttoniemenrantaan ry, Hertsikan pumppu, Asukastalo Ankkuri
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, Luontoliitto ry, Suomen luonnonsuojeluliiton
Uudenmaan piiri ry, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry, Virtavesien
hoitoyhdistys ry, Suomen perhostutkijainliitto ry
Helsingin Latu ry, Helsingin suunnistajat ry, Pyöräilykuntien verkosto, Helsingin
polkupyöräilijät ry, Mountain Bike Club Finland ry, Pyöräilykuntien verkosto,
Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry, Helsingin seudun Kennelpiiri ry, Helsingin
vanhusneuvosto, Helsingin vammaisneuvosto, Invalidiliitto ry, Näkövammaisten liitto ry,
Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry
Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto
Helsingin kaupunki;
o kaupunkiympäristön toimiala: alueesta vastaava aluesuunnittelija sekä
luonnonhoidon suunnitteluvastaava tai metsäsuunnittelija
o kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ympäristöasioiden vastuuhenkilö
o STARA: ympäristöhoidon yksikön johtaja

