
Liikunta ja ulkoilu 39 %

Kulttuuri 3 %

Viihtyvyys ja yhteisöllisyys 31 %

Puistot ja puut 6 %

Merellinen kehittäminen 7 %

Terveys ja hyvinvointi 2 %

Muut, yksittäiset 12 %

Keskinen 
suurpiiri
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OmaStadi ideoiden jakautuminen

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.

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

Ideat ovat ryhmitelty seuraavin perustein:
• 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 
keskisen suuripiirin stadiluotsiin: Gritten Naams, 
gritten.naams@hel.fi, 09 310 71598

Ideoiden jakautuminen:
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Liikunta ja 
ulkoilu 
1. Alppiharju liikkuu

• Lähiliikuntapaikka Alppilaan
• Brahenkentälle 

lähiliikuntapaikka

2. Arabianranta liikkuu
• Arabianrannan lähiliikuntapaikka
• Arabianranta - Tennis practice 

walls
• Gym Park
• Lisää maaleja Arabianrannan 

tekonurmelle
• Minigolf -kenttä Arabianrannan 

nurmialueelle
• Padel-kenttä Arabianrannan 

liikuntapuistoon
• Pingispöytiä Arabianrannan 

liikuntapuistoon
• Ulkokuntolaitteet 

Arabianrantaan
• Ulkokuntosali Arabiaan
• Ulkokuntosali Arabianrannan 

liikuntapuistoon
• Iso puurakenteinen 

kiipeilyteline-liukumäki 
Arabianrantaan

3. Hermanni-Vallila leikkii ja liikkuu
• Hermanninpuistoon tekemistä 

lapsille ja nuorille
• Violan puistoon uudet liikunta- ja 

leikkivälineet
• Violanpuiston liikunta ja leikki
• Ulkokuntosali Vallilaan
• Vallilan leikkipuiston kunnostus
• Katos ulkoliikuntaa varten 

Vallila-Hermanni -alueelle
• Hermanninpuistoon 

kuntoilupiste, piknikpöytiä sekä 
suojaa antava katos

4. Kallio liikkuu ja puistot
• Pengerpuistoon 

hiekkatekonurmi + 
koripallotelineet ja tekojää 
mahdollisuus talvella

• Haapaniemen kentän (Väinö 
Tannerin kenttä) ympärille 
kuntoilulaitteita ja lapsille 
kiipeilytelineitä

• Porthaninpuistikon leikkipaikan 
päivittäminen

• Alli Tryggin puisto ja Ässärinne
• Betoniset pöytätennispöydät 

Pengerpuistoon ja Alli Tryggin 
puistoon

5. Keskuspuiston kehittäminen
• Tenniskenttä Keskuspuistoon
• Ulkokuntosali Mansikkamäen 

kentälle
•  Keskuspuiston siltoihin kyltit 

ulkoilijoiden hyödyksi
• Turvallikumtähssia nuotio- tai 

grillauspaikkoja Keskuspuistoon

6. Käpylä liikkuu
• Kunnostetaan Käpylän 

liikuntapuiston ulkokuntosali!
• Akseli Toivosen kentälle 

lähiliikuntapaikka ja leikkipuiston 
kunnostus

• Lähiliikuntapaikka Akseli 
Toivosen kentälle kaikenikäisten 
käpyläläisten liikuttamiseksi

• Ulkokuntosali Itä-Pasilan 
puistoon / Vallilanlaakson 
ankkapuistoon

7. Liikkuva Kalasatama
• Kalasatamalle ulkoliikuntasali
• Liikkuva Kalasatama
• Ulkokiipeilypaikka 8-15 -vuotiaille 

Kalasataman alueelle
• Yleinen wc 

Kalasatamanpuistoon

8. Oulunkyläntienkentän alueen 
kohennus

• oulynkylä
• Oulunkyläntien hiekkakentän 

kunnostus
• Oulunkyläntien kentän 

ehostaminen virkistysalueena
• Valaistus Oulunkyläntien 

kentän yhteydessä olevaan 
leikkipuistoon

• Rhodopuisto Oulunkylän 
Kotoniitynpuistoon

9. Lisää skeittipaikkoja
• Scootti/skeittipuisto (Koskela)
• Skoottiparkki Koskelaan
• Skeittipaikka Stadin 

ammattiopistolle Käpylään

10. Lisää liikettä Helsinkiin
• Lisää leuanvetotankoja 

Helsinkiin
• Ulkokatoksia ulkoliikuntaa, 

kulttuuritapahtumia, 
kirpputoreja ja yhteisiä 
grillaushetkiä varten

• Lisää frisbeegolf ratoja 
Helsinkiin

• Kuntoportaat Kumpulanmäelle
• Kuntoportaat

Kulttuuri 
1. Arabian taideranta 

• Lisää taidetta Arabianrannan 
rantakaistaleelle

• Taideteokset Toukopuistoon - 
Konstverk till Majparken 

2. Kirjastopalveluita Kalasatamaan 
• Kirjastonurkkaus Kalasatamaan
• Kirjasto Kalasatamaan

Viihtyvyys ja 
yhteisöllisyys 
1. Alppila viihtyisäksi

• Alppilan kuuskulmasta viihtyisä 
kaupunkiaukio

• Alppilan kallioiden 
virkistyskäytön 
kehittäminen, Savonpuisto ja 
Saimaanpuistikko

2. Arabianrannan viihtyvyys 
• Arabianrannan rantapuisto
• Nurmet niityiksi
• Pergola
• Hanhet pois!
• Arabianranta puisto
• Arabianrannan puisto 

viihtyisäksi ihmisille ja pölyttäjille
• Valaistuksen lisääminen 

Toukolan rantapuistoon

3. Kaikkien Kurvi
• Katri Valan puistosta 

liikuntapaikka
• Julkinen WC Katri Valan 

puistoon
• Kallion keinupuisto
• Kaikkien Kurvi
• Pääskynen – urbaani 

korttelikeidas 365°
• Kallion luuppi - Alueen ihmisiä ja 

kaupunkikulttuuria yhteen tuova 
käveltävä kaupunkitila

4. Kohtaamisten keskinen Helsinki
• Intiankadun lippakioski kuntoon 

ja käyttöön
• Kylätila Käpylään
• Vallilan varikosta alueen 

monipuolinen asukastalo ja 
toimitila

• Kohtaamistila Reppu
• Somppis / Vapaa-ajan keskus



5. Konepaja viihtyisäksi
• Tyhjä nurmikenttä 

Konepajalaisten käyttöön
• Metsä Vallilan konepajan 

ruohokentälle
• Vallilan Konepajalle 

kaikenikäisten liikunnallinen 
Resiinapuisto

6. Lisää valoa kaupunkiin
• Valon juhla Hakaniemi-Siltasaari
• Karhupuiston joulu
• Joulu/pimeän ajan valoja 

Merihakaan!
• Alue ilona aamusta iltaan - 

Allotrianpuiston valaistus

7. Siltasaari ja Merihaka viihtyisäksi
• Roskasta taiteeksi 2
• Näkinpuisto kaikkien käyttöön
• Hakaniemen muotopuisto 

asukkaiden käyttöön
• Pannukakun puiston 

kehittäminen 
• Picnik alue
• Viihtyisä viherlaituri Merihakaan

8. Suvilahti mukavaksi
• Päikkärit Suvilahdessa
• Vihreyttä ja viihtyvyyttä 

Suvilahteen

9. Vanhankaupunginkosken 
kehittäminen

• Sähköpiste 
Vanhankaupunginkosken 
ruokarekoille

• Vanhankaupunginkosken 
ravintolakadun yrittäjien 
auttaminen

• Tunnelmavalaistus 
Vanhankaupunginkoskelle

10. Viihtyisämpi itä-Pasila
• Valoisampi ja viihtyisämpi Itä-

Pasila
• Puistikko (Sähköttäjänsillan 

vieressä)

Puistot ja puut 
1. Koirapuistot

• Hermanninpuistoon koirapuisto 
pienille koirille.

• Kumpulanlaakson koirapuiston 
kunnostus

2. Lisää puita Helsinkiin
• Puiden istuttaminen
• Omenapuita
• Omenapuiden istuttaminen 

Arabianrantaan
• Lisää vehreyttä Kallion kaduille
• Lisää puita Vallilan, Kumpulan, 

Toukolan, Hermannin ja 
Arabianrannan alueelle

Merellinen 
kehittäminen 
1. Arabianrannan rantojen 
kehittäminen

• Arabianrannan 
soutuvenesatama

• Huvi- ja operointilaituri Arabian 
rantapuistoon

• Soutuvenelaituri Arabianrantaan
• Uimalaituri Arabianrantaan
• Uimapaikka Arabianrantaan

2. Kalasataman rantojen 
kehittäminen

• Uimapaikka tai uimalaituri 
Kalasatamaan

• Talviuintipaikka Sompasaareen
• Sompasaaren uimalaituri
• Kevyenliikenteen lautta Nihdin ja 

Tervasaaren välille

Terveys ja 
hyvinvointi 
1. Jalkautuvat katuauttajat

• Jalkautuvaa päihdehuoltoa lisää 
keskiselle alueelle

• Katukiitäjät – 
Jalkautumista terveyden, 
turvallisuudentunteen ja 
yhteisen Stadin puolesta

Muut, yksittäiset 
• Graffitiseinä Kallioon
• Harjun nuorisotalo on 

kulttuurien talo
• Hidatetöyssyt suojaamaan 

satoja kouluun kulkevia lapsia 
Rörstandinkadulle

• Historiasta kertovat infotaulut 
Koskelan linnoitusalueelle

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

• Kumtähden puistoon reunalle 
tiheä puusto estämään näkyvyys 
Kustaa Vaasan tielle. 

• Koirat kukoistamaan
• Koulujen käsityöluokat 

harrastuskäyttöön 
kantakaupungissa

• Käpylän asema kunnostettava 
niiltä osin kuin se Helsingin 
rahoilla on mahdollista

• Lisää penkkejä ja roska-astioita 
Kumpulantaipaleen varteen.

• Lukuharrastukseen 
satsaaminen/lukemisesta cool-
juttu!

• Luontoelämyspolku Annalan 
tammimetsään

• Parempia kulkuväyliä 
pyöräilijöille Kallio-Sörnäinen-
alueella

• Tivolitien alikulun taideteosten 
valaiseminen

• Ulkokuntosali Kumpulan 
maauimalaan


