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OmaStadi ideoiden jakautuminen

Eteläinen 
suurpiiri
OmaStadissa saman kaltaiset, samaan palveluun 
tai tiettyyn sijaintiin kohdentuvat ideat yhdistetään 
samaan ehdotukseen. Idean mahdollisuus menestyä 
äänestyksessä paranee, kun se palvelee suurempaa 
joukkoa. Kilpailuasetelmalta vältytään, kun saman 
kaltaisia ehdotuksia ei ole äänestyksessä lähellä toisiaan. 

Kaikki kriteerit täyttäneet ideat ovat ryhmitelty sisällön 
perusteella. Ryhmittelyt toimivat pohjana yhteiselle 
keskustelulle yhteiskehittämisvaiheessa. Ryhmittelyt 
pitävät sisällään myös suositukset siitä, miten ideoita 
kannattaa yhdistää. Otsikoiden alla numeroidut 
kokonaisuudet ovat suosituksia ehdotuksista, joihin on 
yhdistetty yksittäisiä ideoita.

Tutustuthan ryhmittelyihin ja yhdistelyn suosituksiin 
ennen kuin osallistut alueraksalle tai alat tehdä 
ehdotusta. Tehdessäsi ehdotusta, huomioithan myös 
mahdolliset kaupungin asiantuntijan kommentit 
ehdotuksen yhteydessä.

Ideoiden ryhmittelyissä on käytetty seuraavia perusteita:
• Sama tavoite, ongelma ja ratkaisu. Ideat ovat samoja 

tai samankaltaisia ja pyrkivät ratkaisemaan saman 
ongelman.

• Sama tavoite ja ongelma, eri ratkaisu. Ideat 
pyrkivät ratkaisemaan saman ongelman, mutta 
ratkaisuehdotukset eroavat toisistaan sisällöltään. 

• Sama tavoite ja ongelma, eri ratkaisupaikat. Ideat 
pyrkivät ratkaisemaan saman ongelman, mutta 
ratkaisuehdotukset kohdentuvat eri paikkoihin.

• Eri ongelma, sama ratkaisu. Ideat pyrkivät 
ratkaisemaan eri ongelman, mutta ratkaisuehdotus on 
sama tai saman kaltainen.

• Sama tavoite ja ongelma, epävarma ratkaisu. 
Ideat käsittelevät samaa teemaa tai ongelmaa ja 
pyrkivät samaan tavoitteeseen, mutta varsinainen 
ratkaisuehdotus ei ole selkeä.

Mikäli tarvitset apua tai lisätietoja, otathan yhteyttä 
Eteläisen suurpiirin stadiluotsiin: Jarkko Laaksonen, 
jarkko.laaksonen@hel.fi, 09 310 3609

Ideoiden jakautuminen:

Kasinonrannan ja 
Vattuniemen kehittäminen 10 %

Laiturit ja uinti 10 %

Leikkipaikat ja puistot 15 %

Kulttuuri ja yhteisöllisyys 17 %

Liikunta 17 %

Viihtyisyys ja siisteys 29 %

Muut, yksittäiset 2 %
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Kasinonrannan 
ja Vattuniemen 
kehittäminen 
1. Kasinonranta

• Beach volley-kenttiä 
Kasinonrannalle Lauttasaareen

• Kasinorannasta kaupunkilaisten 
keidas

• Lauttasaaren Casinon rannan 
koripallokentän kunnostaminen 
ja valaistus

• Lauttasaaren uimarannan 
kunnostus

• Kota Lauttasaareen
• Lauttasaaren kota
• Yleinen grilli / keittokatos 

Lauttasaareen
• Merellinen grillipaikka ja 

moderni ulkotreenipaikka 
Lauttasaareen

• Padel
• Pieni pala Japania 

Lauttasaareen - rauhoittava 
keidas alueen asukkaille 
ja eksoottinen tuulahdus 
kaukomailta

2. Vattuniemi
• Lisää penkkejä Vattuniemeen
• Lauttasaaren mäkielementin 

korjaus
• Liikennevalot Vattuniemen 

alakoulun (ja Meren päiväkodin) 
risteykseen Lauttasaareen

• Ulkoistutuksia Vattuniemen ala-
asteen/päiväkoti Meren pihaan

• Vattuniemenkadulle 
turvallisuutta koululaisille

Laiturit ja uinti 
1. Eiran ranta

• Eiran rannan uimarit/talvi/
kevät/kesä/syksy

• Pukukoppi Eiran rannan 
uimalaiturin lähelle

• Uimaranta, Hernesaari

2. Uunisaari
• Uunisaaren uintimahdollisuudet
• Uunisaaresta kohti Liuskasaarta 

oleva kävelyreitti kaikille 
(esteetön)

3. Venelaiturit
• Venelaitureita Helsingin 

rannoilla olevien ravintoloiden 
eteen

• Soutuvenelaituri Lauttasaareen

4. Uimalaiturit
• Uimalaitureita keskustan 

alueelle
• Uimalaiturit Etelä-Helsingin 

rannoille
• Uimalaituri Jätkäsaareen
• Uimalaituri Katajanokalle
• Uimalaituri Tervasaareen
• Särkiniemen uimalaituri takaisin
• Floating pier in swimming 

place of Särkiniemen puisto in 
Lauttasaari

• Uimalaituri Lauttasaaren 
Katajaharjuun / Pyrkälle

Leikkipaikat ja 
puistot 
1. Kaivopuiston, Ullanlinnan ja 
Punavuoren puistot

• Kiipeilytelineitä Sinebrychoffin 
puistoon

• Koffin puistoon perennoja ja 
kukkasipuleita

• Shakki-pöytiä 
Kapteeninpuistikkoon

• Pingispöytiä 
Kapteeninpuistikkoon

• Kapteeninpuistikon 
vihertyminen

• Leikkipaikka Meripuistosta koko 
perheen puisto

• Merisatamanrannan 
puistonpenkit ja roskikset

• Picnik-alue Kaivariin

2. Katajanokan, Kruununhaan ja 
Suomenlinnan puistot

• Kruununhaan, Tervasaareen, 
Katajanokan ja Suomenlinnan 
leikkipuistojen uudistaminen

• Puistot eläväksi (Liisanpuisto)
• Katajanokan leikkipaikkojen 

kunnostaminen
• Kaupunginosan nimikkokatajaan 

jouluvalot
• Mahdollistetaan 

Matruusinpuisto piknikpaikaksi
• Nuorisokeinu/-keinuja 

Katajanokalle
• To plant junipers (katajat) in 

Katajanokka
• Ulkotulipaikka Katajanokan 

kärkeen
• Katajanokanrannan kävelyreitin 

varrella olevien penkkien, 
istuinten ja istumaryhmien 
kunnostaminen

3. Töölön puistot
• Linnankosken puiston (AXAn 

puisto) kunnostaminen

• Linnankoskenpuiston parannus 
kaupunkilaisten hyötykäyttöön

• Lisää kiipeily- ja 
hyppymahdollisuuksia.

• Kuupuistoon kävelytie
• Topeliuksen puiston kentän 

kehittäminen 
• Lähiurheilukenttä
• Lapinlahden puistikko 

kauniimmaksi
• Insects friendly park 

(Sibeliuspuisto)

4. Töölönlahti
• Kelluva puutarha Töölönlahdelle
• Valkoposkien saari
• Finalndiapuisto kukoistamaan

5. Isot teemapuistohankkeet
• Lasten leikkipuisto
• Lasten vesipuisto
• Outdoors Theme Play Park
• Elämysleikkipuisto aikuisten ja 

lasten leikkeihin
• Oma Stadi - Mun Puisto!
• Kuntoilulaitteita Etelä-Helsingin 

isoihin leikkipuistoihin
• Lisää puita keskustan puistoihin

6. Yhteisöpuutarhat/viljelypalstat
• Community garden for the 

Saukonpaadenpuisto in 
Jätkäsaari

• Community garden 
(siirtolapuutarha/ viljelypalstat) 
in Lauttasaari

7. Koirapuistot
• Koirapuisto (Etu-)Töölöön
• Koirapuisto keskiseen Töölöön
• Valaistus Tervasaaren 

koirapuistoon (Kruununhaka)

8. Maatrampoliineja puistoihin
• Maatrampoliineja eteläiseen 

Helsinkiin
• Maatrampoliineja 

Suomenlinnaan, Johariin, 
Katajanokalle, Koffin puistoon 
ja Kaivopuistoon olisi hauska 
liikuntamuoto kaiken ikäisille

• Pomppulinna



Kulttuuri ja 
yhteisöllisyys 
1. Tanssi

• Kaivopuiston 
matonpesulaitureille ohjelmaa

• Hietsun tanssit - elvytetään 
tanssiperinne Töölössä

• Tanssikatu

2. Esiintymislavat
• Tanssiin, joogaan ja muuhun 

urheiluun tai esiintymiseen 
soveltuva katettu puulava / 
alusta

• Liikuteltava esiintymiskatos ja 
-tekniikka asukkaiden käyttöön 
puisto- ja katutapahtumiin

3. Taide tutuksi
• Sähkökaappitaiteen 

tekijätietojen esittely, katutaide 
tutuksi

• Teos- ja tekijätiedot kaikkiin 
julkisiin taideteoksiin

• Music in the air

4. Yhteisölliset tilat
• Asukastila Katajanokalle
• Community House (Asukastalo) 

in Lauttasaari
• Jätkäsaaren kirjastosta uuden 

ajan asukaskeskus
• Punavuoren asukastalo 

Betaniaan lisää toimintaa
• Toimintakeskus Aita/Aito
• KUDOS, kestävää kuluttamista 

kaupunkiin
• Pauligin huvila kuntoon ja 

käyttöön
• Omastadi huonekalun entisöinti 

Vattuniemi
• Puutyökerho Lauttasaareen
• Pelitila 14–18 v nuorille 

eteläiseen Helsinkiin! Näin saisi 
uusia kavereita vaikka ei olisi 
omaa 

• pelikonetta

5. Yksittäiset taide- ja kulttuuri-
ideat

• Book Igloos
• Larun kortteleissa 

-valokuvanäyttely Lauttasaaren 
sähkökaappeihin

• Laillinen graffitiseinä Jätkäsaari-
Ruoholahti alueelle

• Kartanoiden Helsinki -näyttely
• A week for Street Art and Artists 

(f. e. Music, Dancers, Prized 
Competition linked with Best 
Graffits.)

Liikunta 
1. Jätkäsaari-Ruoholahti liikkuu

• Jätkäsaareen kunnon 
ympärivuotiset 
ulkosalikuntolaitteet

• Ulkokuntosalilaite-kuntoilualue
• Ulkokuntoiluvälineitä 

Saukonpaaden rantaan
• Lähiliikuntapaikka kaikenikäisille 

Jätkäsaareen
• Senioripuisto
• Kiipeilyportaat
• Tuhansien hymyjen kenttä

2. Lauttasaari liikkuu
• Kunnollinen ulkokuntosali 

Lauttasaareen
• Ulkopunttisali Kassarille
• Liikuntapaikka/kuntoiluvälineitä 

Lauttasaaren Vattuniemeen
• Senioreille jumppaa ja 

kuntosalia Lauttasaareen
• Esterata Lauttasaareen

3. Katajanokka liikkuu 
• Ulkokuntosalilaitteet 

Katajanokalle
• Ulkoliikuntapaikan 

parantaminen Katajanokalla
• Ulkoliikuntasaleja Katajanokalle
• Ulkopunttisali (Katajanokalle)
• Hernesaaren ja Katajanokan 

kuntoilupisteistä älykkäitä 
ulkokuntosaleja

4. Kruununhaka liikkuu 
• Ulkoliikuntapaikka (Tervasaari)
• Kruununhakaan ensimmäiset 

futismaalit
• Boll-plan-rink/skridskobana till 

Kronohagen

5. Yksittäiset liikuntaideat 
• Lentopallokenttiä keskustaan
• Valaistu juoksu-/lenkkirata 

Etelä-Helsinkiin
• Lisää leuanvetotankoja 

Helsinkiin
• Pumptrack eläintarhan kentälle
• Moderni ulkosali stadikalle

Viihtyisyys ja 
siisteys 
1. Valaistuksen lisääminen

• Kohdevaloja
• Valopolku
• Pienen Roobertinkadun 

tunnelman kehittäminen
• Hyväntoivonpuiston valaistuksen 

parantaminen

2. Puiden ja istutusten lisääminen
• Asfaltin tilalle kivetys, 

parkkipaikkoja korvataan puilla
• Istutuksia Pohjoisrantaan
• Puita Jätkäsaareen

3. Roska-astioita
• Meriluonto kiittää kierrättäjää  
• Sea rubbish removal
• Siltavuorenrannan roskikset

4. Yleisö WC:t
• Yleinen wc, Hyväntoivonpuisto, 

Jätkäsaari
• Yleinen wc, Vattuniemeen
• Yleisövessa Katajanokan 

kärkeen
• Yleisövessa Lapinlahden alueen 

käyttäjille

5. Torit
• Ruoholahden torin 

elävöittäminen
• Ruoholahden torin 

elävöittäminen
• Urbaania meininkiä 

Ruoholahteen
• Fredrikin tori kunnostettava

6. Kotkavuoren kehittäminen
• Näkötorni Lauttasaaren 

Kotkavuorelle
• Ympäristötaideteos 

Kotkavuorelle vanhan vesitornin 
paikalle

7. Yksittäiset viihtyisyys ideat
• Keskustan alikulkutunneleiden 

viihtyisyyden lisääminen
• Kaisaniemenrannasta viihtyisä 

oleskelupaikka
• Ympäristökulttuuri kunniaan
• Street Food fasiliteetit 

Jätkäsaaren 
Hyväntoivonpuistoon / 
Melkinlaiturille

• Irti hiekasta ja asfaltista 
kouluissa - eteläisen alueen 
koulujen pihojen ja lähikenttien 
modernisointi lapsiystävällisiksi

Muut, yksittäiset 
• Kurkistusikkuna merelliseen 

Helsinkiin: Sompasaaren-
Kruununhaan kesälautta

• Messeniuksenkadun aukio
• Opasteet Lauttasaaren historia- 

ja luontokohteisiin


