
40 %
7 %

17 %

12 %

5 % 2 %

5 %

5 %
3 %

3 %

OmaStadi ideoiden jakautuminen

Läntinen 
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 
Läntisen suurpiirin stadiluotsiin: Silja Lindblad, 
silja.lindblad@hel.fi, 09 310 36268. Kaarelan ideoiden 
osalta voit olla yhteydessä stadiluotsi Kirsti Kallansaloon, 
kirsti.kallansalo@hel.fi, 09 310 33629

Ideoiden jakautuminen:

Asukastilat 5 %

Katutaide 3 %

Koirapuistot 5 %

Leikkipuistot 3 %

Liikuntapaikat 40 %

Puistoalueet 7 %

Ulkoilureitit 17 %

Viihtyisyys ja siisteys 12 %

Yhteisöllisyys 5 %

Itsenäiset 2 %
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Asukastilat 
1. Haagan asukastilat

• Asukastila Lassilaan ja 
turvallisuuden edistämistä 
yhteisöllisyyden lisäämisen 
keinoin

• Asukastila Etelä-Haagaan

2. Kaarelan asukastilat
• Asukastila Kannelmäkeen/

Kaarelaan
• A la Mummo
• Senioritila 18–130 v
• Matalan kynnyksen päiväkeskus 

Malminkartanoon

Katutaide 
1. Väriä Haagaan

• Katutaidetta Alppiruusupuiston 
kulmalle

• Kadunvarsien 
sähkönjakelukaapit 
kauniimmiksi

2. Väriä alikulkutunneleihin
• Munkkiniemestä Munkkivuoreen 

johtavan Turunväylän alikulku 
viihtyisämmäksi

• Tilkanvierron rumat harmaat 
seinät

Koirapuistot 
• Pitkäkosken koirapuiston 

kunnostusta
• Koirapuisto Munkkivuoreen
• Koirapuistot kuntoon Pajamäen-

Talin-Pitäjänmäen alueella
• Uusi koirapuisto Konalaan
• Kartanonhaan koirapuiston 

eriytys pienille ja isoille koirille
• Valot Meilahden koirapuistoon

Leikkipuistot 
• Vakkapuiston käyttöönotto
• Leikkivälineitä Malminkartanoon
• Lännen leikkipuistoihin 

leikkikaluja

Liikuntapaikat 
1. Haaga liikkuu

• Ilkanpuiston kasvojenkohotus - 
yhteinen olohuone Haagaan

• Rakennetaan Laajasuon 
urheilupuiston yhteyteen 
pukeutumis- ja WC-tilat

• Ulkokuntosali Etelä-Haagaan
• Ulkosali ja pöytätennispöydät 

Kauppalanpuistoon
• Ulkokuntoiluvälineitä 

Kauppalanpuistoon

2. Kaarela liikkuu
• Honkasuolle ulkopöytätennis- ja 

koripallokenttä - yhteisöllisyyttä 
keskelle kylää

• Aikuisten Liikunta ja pelipiste 
Malminkartanoon ym.

• Ulkokuntosali von Glanin 
puistoon

• Hakuninmaan alueelle liikunta- ja 
leikkipaikkoja

• Tekonurmipohjainen 
monitoimikaukalo 
Kannelmäkeen

• Kuninkaantammen kehitys 
alueena

3. Malminkartanon huippu
• Malminkartanon kuntoportaiden 

yhteyteen ulkokuntosali
• Malminkartanon portaat
• Malminkartanon huipun 

lähialueen valaistus ja 
valotaideos

• Malminkartanon mäen 
ulkoilureittien valaisu

• Jättärille ulkokuntosali
• Malminkartanon ulkoilumäelle 

valaistus portaisiin
• Loistomäki

4. Munkkiniemi liikkuu
• Lisää leuanvetotankoja 

Helsinkiin
• Puistonpenkkejä, keinuja ja 

koripallotelineitä alakoululaisille 
Munkkiniemeen

• Munkkiniemen uimarannan 
ulkosali

• Mobokiintorastit Talin 
liikuntapuistoon

5. Pitäjänmäki ja Konala liikkuu
• Pienoisgolfrata Konalaan
• Talin jalkapallohallin ympäristön 

kehittäminen
• Liikuntapaikka Konalaan 

Riukuharjulle, treeniä raikkaassa 
ulkoilmassa.

• Outdoor sport facilities in 
Pitäjänmäki

• Eri sukupolvia yhdistävä 
ulkokuntoilupaikka Hilapellon 
puistoon Konalaan

• Nuolipuistoon maatrampoliinit
• Monipuolinen ulkokuntosali 

Konalaan Leikkipuisto 
Vähätuvan läheiselle 
hiekkakentälle/nurmikentälle

• Pitäjänmäen urheilukentän 
pukukoppi uusittava

• Pitäjänmäen urheilukentän 
huonokuntoinen koppi on 
uusittava - kenttää uhkaa 
muuten urheilutoiminnan 
loppuminen

• Tramboliinipuisto ja kiipeilyseinä 
Konalaan

6. Meilahti ja Pikku Huopalahti 
liikkuu

• Ulkokuntoilulaitteita Pikku 
Huopalahteen / Outdoor gym in 
Pikku Huopalahti

• Outdoor gym in Pikku 
Huopalahti

• Ulkokuntosali (työmatka)
pyöräilijöille, Meilahden, 
Pasilan, Ruskeasuon, Pikku-
Huopalahden ja Taka Töölön 
kunnon kohottajille

• Ulkokuntosali
• Kuntoliikuntapaikka asukkaiden 

ja ohiliikkujien käyttöön Pikku 
Huopalahden puistoalueelle

7. Skeitti- ja skuuttipaikat
• Pumptrack Malminkartanoon 

sekä Malminkartanon 
skeittipuiston kohentaminen

• Skatepark at Munkkiniemi
• Scootti- / skeittipuisto 

Pitäjänmäkeen
• Skuutti/skeittipaikka tai 

pumptrack rata Meilahteen, 
Pikku-Huopalahteen tai 
Ruskeasuolle tms

8. Frisbeegolf-radat kuntoon
• Haagan puiston frisbeegolf-

radan uudistaminen
• Meilahden frisbeegolfradan 

kunnostaminen
• Meilahden Frisbeegolfradan 

kunnostus

9. Kuntoportaat liikkujille
• Kuntoiluportaat Haagaan
• Kuntoportaat Munkkiniemeen
• Kuntoportaat Talinhuipulle
• Kuntoportaat Meilahden 

urheilupuistoon
• Kuntoportaat, liukumäki, kiipeily, 

näkötorni Keskuspuistoon 
Ruskeasuon hyppyrimäen 
paikalle



Puistoalueet 
1. Munkkiniemen puistot ja rannat

• Uusia kukkivia puistoja
• Länsi-Helsingin rannat kuntoon
• Lehtisaaren viheralueiden 

kunnostamine

2. Pikku Huopalahden ja Meilahden 
puistoalueiden kehittäminen

• Puistoraitin kunnostus Pikku-
Huopalahden puistossa

• Lampaita länteen
• Kuusikallion (Mannerheimintie-

Kuusitie-Pihlajatie) maisemointi 
kallioluontoa ja alueen 
arkkitehtuuria kunnioittaen

• Helpotusta helteeseen
• Kävelytiet kuntoon (valoja lisää 

ja lätäköt pois teiltä) Pikku 
Huopalahdessa

Ulkoilureitit 
1. Haagan polut ja ulkoilureitit

• Hiilinielupolku Haagaan
• Lassilan ja Pohjois-Haagan 

alueen ulkoilureiteille 
levähdysalueita, penkkejä ja 
valaistusta

2. Kaarelan ulkoilureiteille 
penkkejä, valaistusta ja puita

• Kirsikkakumpare/Kirsikkapuisto
• Herne- ja auringonkukkapeltoja 

Kaarelaan
• Puistonpenkkejä
• Lisää penkkejä ja roska-

astioita Mätäojan ja Kaarelan 
ratsastustallin viereen.

• Penkkejä Malminkartanon ja 
Kannelmäen junaradan alla 
kulkevan kävelytien varrelle

• Kaarelanpuiston kävelytie ja 
uusi kävelysilta Mätäjoen yli

• Maununnevan Mörssärinaukion 
puuston ehostus

• Mätäjoki kuntoon
• Mätäjoen ulkoilumaja
• Valaistuksia kävelyteiden ja 

polkujen varteen Kartanohaan ja 
Mätäjoen alueelle

• Liikkumisen turvallisuus 
Kannelmäessä

3. Ison ja Pikku Huopalahden sekä 
Talin ja Munkinseudun ulkoilualueet 
kuntoon

• Valaistusta 
Munkkiniemenrannan 
kävelytielle

• Valopolku Länsi-Helsinkiin
• Penkkejä rantaradan varsiraitille 

Pitäjämäen asemalta Mäkkylän 
ja Huopalahden suuntiin

• Lintujen katselulava/torni Iso 
Huopalahden lintupaikalle

• Kohennusta Pajamäen 
ulkoilureitteihin ja Poutamäen 
puistoon

• Levähdyspaikat ja opastetaulut 
avaavat Pitäjänmäen luonnon ja 
kulttuurin kaikille asukkaille ja 
kävijöille

• Talin perhepolun kunnostus
• Pikku Huopalahden ulkoilureitti
• Vesi-WC Munkkiniemen 

uimarantaan

4. Laiturit
• Uusi laituri Munkkiniemeen
• Ison Huopalahden kävelylaituri 

ja pistolaituri

Viihtyisyys ja 
siisteys 
1. Sitratorin ja Kaarelan kukoistus

• Piianpuiston rakennuksille 
maalia

• Sitratorin viihtyvyys
• Sitratorin elävöittäminen
• Luutnantintien ja 

Malminkartanon juna-aseman 
risteyksen lähelle roska-astia 
n lisäys ja sen säännöllinen 
tyhjennys

• Piianpuiston viljelypalstat 
käyttöön

• Sitratorista Urban Garden

2. Istutuksia, roskiksia ja 
viihtyisyyttä lisää

• Pidetään luonnosta huolta! 
(Enemmän roskiksia ulos)

• Matonpesupaikka Länsi-
Helsinkiin

• Roskiksia Kakshuhdanpuistoon 
Konalaan

• Kukkaketo ja muuta viihtyisyyttä 
lisäävää Hilapellon puistoon 
Konalaan

• Polkupyörien pesupaikka 
Laakson ratsastuskentän 
yhteyteen

Yhteisöllisyys 
1. Tekemistä ja tapahtumia 
Pitäjänmäkeen, Konalaan ja 
Maununnevalle

• Skills workshops in Pitäjänmäki 
area

• Konalaan nuorisolle tekemistä
• Vapaa-ajan viettopaikka nuorille 

Maununevalle tai Hakuninmaalle
• Konalan kyläjuhlat

2. Perheille liikkumista ja ohjelmaa
• Monikulttuurinen Lastenkerho 

Pikku Huopalahteen
• Perheille liikkumista
• Itsenäiset 
• 3D-tulostimien hankinta läntisen 

Helsingin kirjastoihin
• Irti hiekasta ja asfaltista 

kouluissa - läntisen alueen 
koulujen pihojen ja lähikenttien 
modernisointi lapsiystävällisiksi

Itsenäiset 
• 3D-tulostimien hankinta läntisen 

Helsingin kirjastoihin
• Irti hiekasta ja asfaltista 

kouluissa - läntisen alueen 
koulujen pihojen ja lähikenttien 
modernisointi lapsiystävällisiksi


