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OmaStadi ideoiden jakautuminen

Kaakkoinen 
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. 

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 
Kaakkoisen suurpiirin stadiluotsiin: Pauli Saloranta, 
pauli.saloranta@hel.fi, 09 310 36264

Ideoiden jakautuminen:

Merellinen Helsinki 23 %

Ulkoilu ja liikunta 41 %

Urbaani ympäristö 27 %

Yhteisöllisyys 10 %
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Merellinen 
Helsinki 
1. Vesireitit ja veneet

• Kajakkitelineet kaupungin 
rannoille

• Vartiosaaren vesitie – 
lähimatkailun rengasreitti

• Herttoniemen alueen yhteinen 
asukasvene

2. Tuorinniemi
• Viehättävä tanssipaviljonki 

ja grillikatos takaisin 
Herttoniemenrantaan

• Yleisö-WC Tuorinniemen 
uimarannalle ja leikkipuistoon

• Tuorinniemen uimakopit & wc 
kuntoon ja lisäksi uusi sauna

• Tuorinniemen uimarannan 
avantouintipaikan laiturin ja 
katoksen uusiminen sekä 
uimaranta-alueen viihtyisyyden 
parantaminen

• Tuorinniemeen rantakahvila

3. Mustikkamaa
• Leikkipaikka Mustikkamaalle
• Lisää kuntoilulaitteita 

Mustikkamaalle
• Lentopallokenttä Mustikkamaan 

viralliselle uimarannalle.
• Mustikkamaalle pingispöydät ja 

padel-kenttä
• Uusi laituri Mustikkamaan 

uimarannalle.
• Uimalaituri Mustikkamaalle 

4. Muut uimapaikat ja laiturit
• Uimalaituri/portaat
• Laajasalon talviuintipaikka
• Ympärivuotinen savusauna 

ja uintipaikka Laajasalon 
Tullisaareen

• Talviuintipaikka Kulosaareen

Ulkoilu ja 
liikunta 
1. Puistot ja luonto

• Laajasalon rantareitti kävelijöille 
koko Hämeenapajan varrella

• Lisää valaistusta Tullisaareen
• Jalankulkuyhteys Roihuvuoren 

Kirsikkapuistosta vesitornille
• Strömsinlahden ranta-alueen 

perusparannus ja valaistuksen 
lisääminen

• Valaistuksen jatkaminen koko 
Kulosaaren rantapuiston 
alueelle

• Keinukaltsi ja Länsi-
Herttoniemen keskuspuisto 
uuteen kukoistukseen!

• Pastoraali Paimenidylli
• Herttoniemenrannan puistot 

kuntoon
• Luonnonsuojelualueelle kunnon 

kyltit Herttoniemen ja Kivinokan 
rantaan

2. Laajasalon grillipaikat
• Grillikatoksia merelliseen 

Laajasaloon asukkaiden 
käyttöön

• Laajasaloon grillauspaikkoja 

3. Liikuntapaikat: Laajasalo
• Skeittipuisto Laajasaloon
• Urheilukenttä aikuisille ja lapsille
• Tullisaaren puiston 

liikuntapaikan kehittäminen
• Laajasalon liikuntapuiston 

takaosan juoksuradan 
kunnostaminen, 
ulkokuntoilulaitteet kentän 
viereen sekä valaistuksen 
parantaminen.

• Frisbeegolfrata Laajasaloon
• Kiipeily- ja leikkipuisto 

Tullisaareen
• Monitoimitila liikuntakäyttöön

4. Liikuntapaikat: Kuntoilu
• Länsi-Herttoniemeen uusi 

ulkokuntosali
• Kuntolaitteita Roihuvuoreen, 

Kieltokyltit lintujen 
ruokkimisesta

• Ulkokuntosalilaitteet
• Lisää leuanvetotankoja 

Helsinkiin
• Monipuolisia kuntoilulaitteita 

Henrik Borgströmin puistoon 
Laajasalon Tullisaareen.

• Kuntolaitteita Laajasaloon
• Kuntoportaat Laajasaloon

5. Liikuntapaikat: Muut
• Lumikintien kentän parannus/

kunnostus
• Herttoniemenrannan 

liikuntapuiston perusparannus
• Frisbeegolf Porosaaren 

puistoon
• Tenniksen lyöntiseinä 

Herttoniemenrannan 
liikuntapuistoon

• Jumppasali senioreille 
joogaa/sisäliikuntaa varten 
Herttoniemeen MegaHertziin

6. Tekonurmet ja pesiskentät
• Roihuvuoren pesiskentän ja 

katsomon perusparannus



Urbaani 
ympäristö 
1. Kaupunkitilat ja paikat

• Tammisalon aukio asukkaita 
varten - ei vain autoille

• Herttoniemenrannan kukitus 
tuomaan pirteyttä, väriä ja 
kauneutta alueelle.

• Enemmän katulappuja ja 
roskiksia

• Kohtaamispylväs 
Herttoniemenrantaan

• Kukka-asetelmia Laivalahden 
altaan päähän

• Isoja kukka- ja kasviruukkuja 
myös Laivalahteen

• Kukka-amppeleita 
Hitsaajankadun valopylväisiin

• Puukeinu Herttoniemenrantaan
• Valoa pimeään

2. Tuhkimon leikkipuisto
• Tuhkimonpuiston 

kunnostaminen
• Tuhkimonpuiston parantaminen
• Tuhkimonpuiston 

kunnostaminen turvalliseksi, 
viihtyisäksi ja useille 
käyttäjäryhmille sopivaksi

3. Koulujen pihat
• Kaakkois-Helsingin yläkoulujen 

pihat viihtyisämmiksi
• Uusi piha Hillerikujan koululle
• Syötävät puutarhat Porolahden 

peruskoulun kaikille pihoille
• Irti hiekasta ja asfaltista 

kouluissa – kaakkoisen alueen 
koulujen pihojen ja lähikenttien 
modernisointi lapsiystävällisiksi 

4. Siisteys
• Koirankakkojen kierrätys
• Neulojen kierrätys

5. Ekologisuus
• Voimaantuminen
• Jättipalsamitalkoot Siilitiellä ja 

Herttoniemessä
• Eko-keskustelut

Yhteisöllisyys 
1. Sosiaaliset hankkeet

• Multicultural place for parents 
and children from 0–11 years old

• Sosiaalisuihkut

2. Asukastilat ja varustelu
• 3D-tulostimia Herttoniemen 

kirjastoon
• Kangaspuut 

Kruunuvuorenrantaan
• Herttoniemenrannan 

asukastalon tilat käyttöön 
kokonaisuudessaan

• Återvinningspyssel

3. Kulttuurihankkeet
• Sotahistorian museo 

Herttoniemeen
• Tullisaari Goes Classic


