
Yhteenveto
Herttoniemen ajankohtaisten
kaupunkiympäristöasioiden
esittely- ja työpajatilaisuuksien

Tiistai 27.11.2018 Roihuvuori
Torstai 29.11.2018 Herttoniemenranta



Illan ohjelma
Roihuvuori

17.30 Tervetuloa! Illan ohjelma

17.35 Mikä on aluesuunnitelma?
Maisema-arkkitehti Mari Soini

17.40 Herttoniemen aluesuunnitelman lähtökohtia
Marja Oittinen, Sitowise
Luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelu
aluesuunnitelmassa
Luonnonhoidon suunnitteluvastaava Tiina Saukkonen

18.05 Herttoniemen visio ja osallistuva budjetointi
Vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen ja
stadiluotsi Pauli Saloranta

18.10 Ajankohtaiset kaavahankkeet
Arkkitehti Marjo Vänskä

18.15 Työpajan ohjeistus ja työskentely
Tiina Ronkainen, Sitowise

19.30 Työpajan tulosten purku

19.50 Päätössanat
20.00 Tilaisuus päättyy

Herttoniemenranta

17.30 Tervetuloa! Illan ohjelma

17. 40 Mikä on aluesuunnitelma?
Maisema-arkkitehti Mari Soini
Herttoniemen aluesuunnitelman alustavat
ajatukset sekä asukaskyselyn tulokset
Marja Oittinen, Sitowise
Luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelu
aluesuunnitelmassa
Luonnonhoidon suunnitteluvastaava Tiina Saukkonen

18.05 Herttoniemen visio ja osallistuva budjetointi
Vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen ja
stadiluotsi Pauli Saloranta
Ajankohtaiset kaavahankkeet
Arkkitehdit Mikko Näveri ja Laura Hietakorpi

18.15 Työpajan ohjeistus ja työskentely
Tiina Ronkainen, Sitowise

19.30 Työpajan tulosten purku

19.50 Päätössanat
20.00 Tilaisuus päättyy



Osallistuminen
• Asukastilaisuuksia markkinoitiin seuraavasti

• kutsu Herttoniemen alueen talouksiin lähetettiin postitse
• kutsu Herttoniemen alueen eri sidosryhmille lähetettiin sähköpostitse
• info asukastilaisuuksista ja niiden ajankohdista päivitettiin Herttoniemen

aluesuunnitelman verkkosivuille
• tilaisuuksia mainostettiin Facebookissa – Helsingin kaupunkiympäristön tapahtuma

• Asukasiltoihin osallistui yhteensä yli 60 asukasta
• Osallistujien sukupuolijakauma kahden illan aikana jakautui 50% ja 50% nais- ja mieshenkilöihin

• Tilaisuuksien palautteen perusteella asukastilaisuudet koettiin hyödyllisiksi uuden tiedon
saamisen ja omien ajatusten/ideoiden kertomisen kannalta

• Suurin osa palautteeseen vastanneista olivat saaneet tiedon tilaisuuksista kotiin jaetun
kutsun välityksellä
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Työpajatyöskentely
Työpajan aikana osallistujat kiersivät vapaasti eri työpisteillä keskustellen
teeman fasilitaattorin ja muiden osallistujien kanssa työpisteen teemasta,
sekä kirjaten omia havaintojaan ja ideoitaan kartoille

Aluesuunnitelman työpisteet
• Luonto - lähiympäristön arvot, missä liikutaan mieluiten
• Puistot - miksi mitäkin puistoja käytetään
• Kadut - katujen ja reitistöjen tila

Muut aiheet
• Kaavoittaja tavattavissa
• Kaupunginosa visio ja osallistava budjetointi
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Luonto
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Luonto
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Luonto
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Puistot Kommentit karttahavaintoina
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Puistot Kommentit karttahavaintoina
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Puistot Kommentit karttahavaintoina
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Puistot Kommentit
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• Korttelipuistojen kunto on romuttunut, esim. Margaretanpuiston
ruusuistutukset ovat hämärä muisto alkuperäisestä

• Herttoniemenrannan puistojen peruskorjaus ja siivous/ehostus
esim. Margaretanpuisto (asukkaat puhuvat ruusupuisto koska
siellä joskus ollut ruusuja)

• Lepakot arvostavat pimeämpiä puistoja ja metsiä, monet kohdat
• Riittävän valaistuksen arvioinnissa myös näkymien avoimuus

vaikuttaa. Ja valaistuksen tasaisuus -> hämärä näkö
• Ruohikot?
• Halfpipe paikka - rakenteet voisi poistaa
• Metroradan viereinen reitti on liian tylsää -> niityt Puistojen

nurmet siistiksi
• Lisää roskakoreja/astioita ulkoilureittien varrelle Koirapuistoon

puhdasta hiekkaa säännöllisesti + haravia/lapioita penkkejä,
juokseva vesi

• Vanhaa metsää ei pitäisi hoitaa
• Mäyräpuisto: mäyräpatsas kunnostettava, patsas takaisin

puistoon. Mäyräpuisto on aika kiva
• Siilitien alue, esteetön reitti vanhuksille, lasten luontopolut
• Koirapuisto Siilitien rinteessä on roskainen, kalliot myös

roskaisia

• Roihuvuori on "timantti”: metsäalue, puutarhat, Marjaniemi,
vahvat maastonmuodot

• Täydennysrakentaminen kuuluu teollisuusalueelle
• 2-kerroksisia puutaloja/paritaloja korkeiden sijaan
• Säästäkää kalliot! Rikottua ei saa takaisin
• Roihuvuoren vanhusten keskuksen pihan laajennus/avaus

yleiseksi (tai ainakin osittain) puistoksi
• Isompia roskiksia ja lisää roskiksia reittien varsille
• Stop täydennysrakentamiseen. Nykyiset hankkeet riittävät
• Tarvetta koirapuistolle
• Viheralueiden monimuotoisuus upea juttu: urheilupuistot,

kartanonpuisto, luonnontilaiset
• Huomioikaa purot ja kosteikot - tärkeitä
• Huomioikaa olemassa oleva kaupunginosien

herkkyystarkastelu!
• Olemassa olevia arvoja ei saa heikentää
• Maria Hammarin puiston siistiminen, esim. polkujen parannus
• Ympärivuotinen merenrantakahvila



Kadut Kommentit karttahavaintoina
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Kadut Kommentit
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• Asukaspysäköintitunnukset Länsi-Herttoniemeen
• Työnaikaisten liikennejärjestelyiden opastus ei toimi
• Sähköauton latauspisteitä lisää
• Liukkauden torjunta jalkakäytävillä on huonoa
• Pyöräily-yhteys Herttoniemen halki
• Voisiko pyörätien rakentaa Kipparinvuoren merenpuoleiselle hyllylle, kuten Kulovesi visioi?

Pääsy Itäväylän ali Herttoniemeen ja Viikin viheralueille on turvaton ja ruma.
• Pyörätiemerkintä Linnanrakentajantiellä kartanon puolella perustuu kaistoihin. Ennen Laajasalon

siltaa pyörätie ja jalankulku erotetaan yhtenäisellä viivalla. Jalankulkijat eivät tunnista merkintää
ja kävelevät väärällä puolella - onnettomuusriski!

• Pyörätie päättyy rannalla ennen Skanskan nykyistä kohdetta, joka alkujaan oli hotellille
kaavoitettu. Turvallinen liittyminen Reginankujalle hankalaa

• Pysäköintiajat vain 2h pääosin jos jossain olisi vaihteleva 4h tai 24h, vaikka pääosa paikoista
pysyisikin 2h paikkoina



Muut aiheet
Kaavoittaja tavattavissa

• Keskustelua ja ideointia alueen
kaavoittamisesta

• Herätti paljon kiinnostusta ja
vilkasta keskustelua

• Piste oli hyvin suosittu

Kaupunginosa visio ja osallistava
budjetointi
• Keskustelua visiosta ja

osallistavasta budjetoinnista
• Vähäisempi osallistuminen
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