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OmaStadi ideoiden jakautuminen

Pohjoinen 
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 
Pohjoisen suurpiirin stadiluotsiin: Kirsti Kallansalo, 
kirsti.kallansalo@hel.fi, 09 310 33629

Ideoiden jakautuminen:

Liikunta ja ulkoilu 51 %

Kulttuuri ja yhteisöllisyys 18 %

Puistot ja siisteys 14 %

Koirapuistot 9 %

Leikkipuistot ja koulut 8 %
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Liikunta ja 
ulkoilu 
1. Lisää liikuntaa pohjoiseen

• Aktiviteetti/leikkipuisto kaiken 
ikäisille keskelle Helsinkiä!

• Vapaassa käytössä olevia 
liikunta- ja kokoontumispaikkoja 
Oulunkylän kouluikäisille lapsille 
ja nuorille

• Monitoimikentät Oulunkylään
• Kylänvanhimmanpuiston 

kehittäminen
• Jokiniementien puisto ja 

kenttä monipuolisempaan 
liikuntakäyttöön

• Oulunkylän MustaPekka-
areenan yleisurheilukentät 
kuntoon

• Maunulan koriskentän ja 
skeittirampin kunnostus

• Pirkkolan urheilupuistoon 
tennis- ja koripallokentät

• Koripallokenttä (Paloheinä)
• Teiniparkki Itä-Pakilaan

2. Padel valloittaa pohjoisen
• Padel kenttiä pirkkolaan tai 

Oulunkylään ja muualle pohjois-
Helsinkiin

• Padel kenttä Paloheinään
• Padel -kenttiä Paloheinän 

urheilupuistoon

3. Pohjoiseen lisää skedemestoja
• Skeittiramppi Torppikseen
• Skeittipuisto Pakilaan
• Skeittipuisto Oulunkylään
• Skeittipuisto Paloheinän 

ulkoilualueelle
• Skuutti/skeittiparkki Metsälän 

kentälle
• Oulunkylään Pohjois-Helsingin 

suuri skeittiramppi
• Paloheinä pump track
• Torpparimäkeen nuorille 

tekemistä (nuoret 
toivovat omalle alueelleen 
Torpparimäkeen skeittipuistoa)

• Skuuttipaikka Paloheinä/
Torpparinmäki

• Skeittipuisto pohjois-Helsinkiin

4. Maunulan ja Oulunkylän 
ulkokuntosalien parannukset

• Painonnostoalustat Maunulan ja 
Oulunkylän kuntosaleille

• Ulkoliikuntavälineet 
Itsenäisyydenpuistoon

• Lähiliikuntapaikka Itsenäisyyden 
puistoon Oulunkylään 

• Okylän urheilupuistoon 
ulkokuntosalin parantaminen

• Valaistus Oulunkylän 
liikuntapuiston kuntoilupaikalle

• Ulkoliikuntapiste oulunkylän 
urheilupuiston läheisyyteen

• Oulunkylä (Patolan metsäalueen 
kuntoilupaikan kunnostus)

• Ulkokuntosalien parannus/
painojen lisääminen

5. Frisbeegolfradat 
• Frisbeegolfrata Oulunkylään
• Frisbeegolf rata Patolaan

6. Liikunta- ja ulkoilureitit
• Merkitty kävely- ja juoksureitti
• Hiihdä, kävele ja pyöräile talvisin 

Paloheinässä
• Turvapolkku
• Suunnistus

7. Liikunta ja ulkoilu - yksittäiset
• Lisää leuanvetotankoja 

Helsinkiin
• Pikkukosken virkistysalueen 

kehittäminen
• Kiinteät pyörätelineet 

Keskuspuiston liikuntapisteisiin

Kulttuuri ja 
yhteisöllisyys 
1. Pirkkolan historia esille!

• Pirkkolan sähkökaappeihin 
historiallisia kuvia

• Historiatauluja Pirkkolaan

2. Oulunkylä kauniiksi
• Oulunkylän asemanseudun 

viihtyisyyden lisääminen 
katutaiteella

• Muraali Oulunkylän jäähallin 
eteläiselle päätyseinälle.

3. Pohjoisen nuoret harrastaa
• Nuorisotaloille kokkaustoimintaa
• Bänditiloja Oulunkylään
• Tilat käyttöön Itä-Pakilan nuorille

4. Yhteiskäyttö
• Oksasilppureita kirjastoihin 

kaupunkilaisten lainattavaksi
• Förslag för hur man kunde 

snygga upp Åggelby /Ehdotus 
Oulunkylän siistimiseksi

5. Kulttuuri ja yhteisöllisyys - 
yksittäiset

• Asukastalo Oulunkylän 
Seurahuoneen eteen puistoon 
kunnollinen tila tanssia

• Haltialan kehittäminen
• Hyvän mielen tapahtuma kaikille. 

Keskuspuiston vanha saastunut 
ampumarata alue puhtaaksi 
lyijystä metallin etsimillä

• Koulukiusaamisen ehkäisy
• Yhteiskäyttötila 

Torpparinmäkeen



Puistot ja 
siisteys 
1. Grillit kuumaksi Pohjoisessa!

• Grillikatoksia Keskuspuistoon
• Nuotiopaikka, laavu tai kota 

Maunulan majan lähelle
• Kota Keskuspuistoon - 

luonnossa liikkujan tukikohta

2. Penkkejä lisää ulkoilureiteille!
• Penkkejä lisää
• Penkki
• Paloheinän ulkoilualueelle 

penkkejä ikäihmisille
• Vantaanjoen rantaan penkkejä 

ja pöytiä

3. Puistot ja siisteys - yksittäiset 
• Oulunkylä Seurahuoneen valaisu
• Lystikukkula ja Toivolanmäki 

metsän siisteys
• Oulunkylän 

japanilaisvaikutteisen 
Ruutanapuiston kunnostaminen 
ja valaiseminen

• Siisteys

Koirapuistot 
1. Koirat pulikoivat

• Koirien uittopaikka Vantaanjoen 
varteen

• Jokivarteen koirille uima-
mahdollisuuksia

2. Koirapuistoja Pirkkolan ja 
Maunulan alueelle

• Koirapuisto Pirkkolaan
• Koirapuisto Maunulaan
• Koirapuisto Maunulaan

3. Koirapuistot - yksittäiset 
• Koirapuisto (Veräjälaakso)
• Koirapuisto Paloheinään

Leikkipuistot ja 
koulut 
1. Leikkipuistoihin lisää 
aktiviteetteja!

• Pingispöytiä pohjoisen 
leikkipuistoihin

• Moderni leikkipuisto Pirkkolaan
• Pelikenttä Torpparinmäen 

leikkipuistoon
• Kahluuallas (Soihtupuisto)

2. Lisää kouluretkiä ja teemapäiviä 
kouluihin

• Enemmän teemapäiviä
• Enemmän kouluretkiä

3. Leikkipuistot ja koulut - 
yksittäiset

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

• Veräjälaakso paremmaksi


