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Ryhmä sai puoleksi vuodeksi työnsä tueksi konsultin Mo-
tivan koordinoiman liikkumisen ohjauksen hankehaun 
kautta. Ajatuksena oli saada vuorovaikutus eri toimijoiden 
– asukkaiden, virkamiesten sekä yksityisten yrittäjien ja 
palveluntarjoajien – kanssa käyntiin konsultin avustamana 
siten, että liikenneryhmä voi jatkaa toimenpiteiden edis-
tämistä projektin päätyttyä vapaaehtoisvoimin. Hanke sai 
nimekseen Kävellen kauppaan, pyörällä postiin. 

Työtä alettiin tehdä monipuolisella paletilla, jonka tär-
keimpiä osia olivat 1. kartta Pohjois-Haagan lähipalve-
luista kävely- ja pyöräilyreittien varrella, 2. yrittäjien ja mui-
den toimijoiden verkostoituminen, yhteistyö ja motivointi 
ympäristön parantamiseen, 3. asukkaiden vaikutusmah-
dollisuuksien selvittäminen suhteessa kaupunkiin sekä 
4. konkreettiset kehittämisehdotukset kahdelle tärkeälle 
kävely- ja pyöräilyreitille. Työssä tehdyt toimenpiteet sel-
viävät lähemmin projektipäiväkirjasta (liite 1).

Työn tavoite ja tausta
Pohjois-Haagassa liikkumisen ohjauksen toimien tavoit-
teena oli kannustaa asukkaita käyttämään entistä enem-
män lähipalveluita jalan tai pyörällä. Hankkeen taustalla 
olivat alueen ajoittaiset liikenneruuhkat sekä huoli lähipal-
veluiden säilymisestä. Aktiiviset asukkaat olivat motivoitu-
neita kohentamaan asuinalueensa ympäristöä ja elinvoi-
maa, sillä alueen pienet palvelukeskittymät ostoskeskus 
ja Thalian aukio olivat alkaneet taantua sekä palveluiden 
määrän että monipuolisuuden suhteen. 

Pohjois-Haaga on suurelta osin 50- ja 70-luvuilla raken-
nettu asuinalue, jossa on hyvät liikenneyhteydet. Aluetta 
sivuavat lännessä junarata, etelässä bussiliikenteen runko-
linja 550 ja pohjoisessa Kehä I. Idässä alue rajautuu kes-
kuspuistoon ja Hämeenlinnan väylään. Pohjois-Haagassa 
asuu noin 9 000 henkeä ja työpaikkoja on noin 3 000. Alue 
on kerrostalovaltainen ja vuokra-asuntoja on suhteellisen 
paljon. Asuntojen ja asunto-kuntien keskikoko on Helsin-
gin keskiarvoa pienempi ja iäkkäitä asukkaita runsaasti. 
Asukkaista lähes 40 prosentilla on korkea-asteen koulutus.

Pohjois-Haagan asukasaktiivit ovat muodostaneet keskuu-
destaan liikenneryhmän, jonka tarkoituksena on parantaa 
alueen liikkumisoloja, lähipalveluiden säilymistä sekä viih-
tyisyyttä. Mukana ryhmässä on muun muassa innokkaita 
pyöräilijöitä sekä liikennealaa hyvin tuntevia henkilöitä.

Liikenneryhmä pyrkii yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa vaikuttamaan Pohjois-Haagan kehitykseen. Asuk-
kaiden aloitteellisuus voi olla ratkaiseva sysäys mielenkiin-
non ja tahtotilan herättämiseksi, jotta yhtäältä kaupungin 
virastot ja toisaalta yksityiset palveluntarjoajat sekä kiin-
teistöt ryhtyvät toimenpiteisiin. 

1



4

keri-linja) sekä naapurikaupunginosiin johtavat reitit. Näin 
lähipalvelukartta palvelee paremmin myös työmatkalaisia 
ja joukkoliikenteen käyttäjiä. 

Kartta pyrittiin koostamaan itsenäisesti toimivaksi, projek-
tin muista osista riippumattomaksi välineeksi, jolla haaga-
laiset saadaan tutustumaan alueensa palveluihin ja niille 
johtaviin kävely- ja pyöräilyreitteihin. Palveluhakemistoa 
voi luonnollisesti käyttää myös autoilija.

Karttaa esiteltiin luonnosvaiheessa ohjausryhmälle, useille 
kaupungin toimijoille (Liikuntavirasto, KSV, HKR), asukas-
yhdistykselle, yrittäjille sekä pohjoishaagapäivänä asuk-
kaille. Lisäksi luonnos oli nähtävänä internetissä. Saadut 
kommentit otettiin huomioon mahdollisuuksien mukaan. 
Pääosin kartan saama vastaanotto oli hyvin myönteinen.

Kartta valmistui jaettavaksi Liikkujan viikolla, jolloin tarjolla 
oli 300 kappaleen A3-kokoinen kaksipuolinen digipainos 
keskeisimmissä paikoissa (mm. kirjasto, kirkko, työväen-
opisto) sekä muutama A0-kokoinen yksi-puoleinen tu-
loste nähtävillä. Myöhemmin A3-karttoja painetaan lisää 
jaettavaksi. Lisäksi otetaan A0-kartasta laminoitu tuloste, 
joka pannaan esille Pohjois-Haagan ilmoitustaululle. Kart-
ta löytyy myös internetistä kaupunginosasivuilta http://
kaupunginosat.net/pohjoishaaga/images/stories/kart-
ta_A3_140912.pdf sekä liikenneryhmän blogista http://
haaganliikenneryhma.blogspot.fi/. 

 Toiminta
2.1  Kartta Pohjois-Haagan lähipalveluista 
kävely- ja pyöräilyreittien varrella

Tavoite
Tavoitteena oli lisätä tietoa paikallisista palveluista ja niille 
johtavista kävely- ja pyöräilyreiteistä sekä parantaa alueen 
elinvoimaa ja sosiaalisuutta kannustamalla asukkaita lähi-
palveluiden käyttöön. Asukkaat eivät välttämättä tunne 
kaikkia alueensa palveluita eivätkä hahmota niihin johtavia 
jalankulun ja pyöräilyn reittejä systemaattisesti. Tarkoituk-
sena oli muistuttaa siitä, että suuren osan palveluista löytää 
omalta asuinalueelta ja ne ovat saavutettavissa lihasvoimin 
liikkumalla. Kartassa esitellään myös lähistöllä sijaitseva 
kauppakeskus ja hypermarket kävellen tai pyöräillen saa-
vutettavina palveluina. Lisäksi joukkoliikenteen bussit 41, 
43, 56 sekä palvelulinjat J31 ja J32 kulkevat tihein vuorovä-
lein Etelä- ja Pohjois-Haagasta kauppakeskukseen.

Mitä tehtiin
Liikenneryhmä oli määritellyt valmiiksi useita kaupun-
ginosaa halkovia kävely- ja pyöräilyreittejä, jotka otettiin 
kartan pohjaksi ja alueellisen tarkastelun lähtökohdaksi. 
Liikenneryhmä luetteloi myös reittien varrella olevat pal-
velut, jotka numeroitiin ja jaoteltiin seitsemään katego-
riaan, joista kullekin annettiin karttamerkinnöissä oma 
väri.  Reitit ja palvelut merkittiin karttapohjalle sekä työs-
tettiin visuaalisesti toimivaksi kokonaisuudeksi konsultin 
toimesta. Karttaan lisättiin myös liikuntapaikat, koulut, 
joukkoliikenteen runkoverkon pysäkit (juna-asemat ja Jo-
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JATKO
•  Heti alussa havaittiin tarve kartan jatkuvaan  

päivittämiseen esimerkiksi vuoden välein, sillä yritykset 
vaihtuvat välillä nopeastikin. Päivittäminen jää jatkossa 
vapaaehtoisvoimin tehtäväksi, ellei toimin-taan saada 
jostain lisää tukea.

•  Helsingin kaupungin Liikuntavirasto on kiinnostunut 
hyödyntämään karttaa ohjatessaan ihmisiä lisäämään 
arkiliikkumistaan. 

•  Kaupunkisuunnittelun kanssa on keskusteltu  
mahdollisuudesta toteuttaa kartta sähköisenä ja  
siten helposti päivitettävänä valotaululle esimerkiksi 
aseman tuntumaan. 

•  HSL on valmis jakamaan karttaa uusille asukkaille  
jaettavan tietopaketin mukana Pohjois-Haagassa.

•  Karttaa pyritään jakamaan  
myös paikallislehden liitteenä.

MITÄ OPITTIIN?
•  Kartan laatiminen kuulostaa yksinkertaiselta, mutta 

vaatii yllättävän paljon työtä. Palveluista ei ole yhtä 
tietokantaa, vaan ne on kerättävä paikan päältä ja  
eri tietolähteistä. 

•  Reittien ja palvelutietojen vieminen karttapohjalle on 
pitkälti käsityötä ja siksi hidasta. Työ vaatii myös  
huolellisuutta, sillä kartassa ei saisi olla virheitä.

•  On tehtävä rajauksia sen suhteen, mitä karttaan  
sisällytetään ja mitä ei, sillä tila on rajallinen ja  
lopputuloksesta voi tulla sekava.

•  On varauduttava päivittämään tietoja.

•  Palvelukartalle on kysyntää ja se herättää aitoa  
kiinnostusta asukkaissa ja yrittäjissä.  

MALLIN JALKAUTTAMINEN MUUALLE
•  Nyt tehtyä Pohjois-Haagan palvelukarttaa voi  

käyttää mallina vastaavissa hankkeissa muualla.

•  Tietojen kerääminen sujuu vapaaehtoisvoiminkin,  
tekninen toteutus voi vaatia ammattilaisen apua  
tai esimerkiksi kaupungin tai alan opiskelijoiden  
osallistumista hankkeeseen.

•  Kartan painamiseen ja jakeluun täytyy  
löytyä rahoittajat ja jakelukanavat.
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2.2  Yrittäjien verkostoituminen, yhteistyö ja 
motivointi ympäristön parantamiseen

Tavoite
Ajatuksena oli herättää ja aktivoida alueen yrittäjät toteut-
tamaan toimipaikkansa lähiympäristössä pieniä kävelyä 
ja pyöräilyä helpottavia asioita, kuten pyörätelineiden ja 
penkkien tarjoamista tai parempaa talvihoitoa. Samalla 
toivottiin, että yrittäjien keskuudesta löytyisi yhteinen tah-
totila ympäristöä parantavien aloitteiden eteenpäin viemi-
seksi joko oman kiinteistöyhtiön tai kaupungin suuntaan.

Mitä tehtiin
Yrittäjiä lähestyttiin sähköpostitse ja heille kerrottiin hank-
keesta ja sen tavoitteista. Osaa yrittäjistä lähestyttiin hen-
kilökohtaisella yrityskäynnillä. Kiinnostusta osallistua toi-
mintaan yritettiin selvittää myös sähköpostikyselyllä, jossa 
saattoi ilmoittautua tiedotuslistalle tai tapaamisiin. Tämän 
jälkeen yrittäjät kutsuttiin keskustelutilaisuuteen koululle 
pohtimaan lähiympäristön kohentamisen mahdollisuuk-
sia. Osallistuminen yleiseen, koko kaupunginosaa koske-
vaan keskustelutilaisuuteen oli niukkaa, mutta harvat pai-
kalle saapuneet osallistujat olivat kuitenkin innostuneita 
ympäristön kohentamisesta.

Keskusteluissa ilmeni, että erityisesti pienten ja vuokrati-
loissa toimivien yrittäjien mahdollisuudet vaikuttaa toi-
mitilansa välittömään ympäristöön ovat usein vähäiset 
ja riippuvat pitkälti tontin ja kiinteistön hallintasuhteista. 

Tonttien ulkopuolella ympäristöstä vastaa kaupunki, joka 
toimii omien periaatteidensa ja suunnitelmiensa mukai-
sesti. Hankkeen yhtenä rahoittajana ja ohjausryhmän jä-
senenä toimi rakenteilla oleva Kannelmäen kauppakes-
kus, jonka tilannetta voitiin pitää vertailukohtana alueen 
muille kaupallisille keskittymille, jotka ovat huomattavasti 
pienimuotoisempia. Tarkasteltaviksi nousi kolme hallin-
nollisesti erilaista toimintaympäristöä. 

1. Kauppakeskus hallinnoi omaa tonttiaan ja päättää 
sillä toteutettavista toimenpiteistä kaavoituksen luomien 
reunaehtojen puitteissa sekä neuvottelee tonttiin rajoit-
tuvista liikenneratkaisuista kaupungin kanssa. Kauppa-
keskus pyrkii luomaan houkuttelevan ympäristön niin 
asiakkaille kuin yrittäjillekin, ja tätä varten sillä on kehittä-
mistyöhön ja markkinointiin keskittynyttä henkilökuntaa 
sekä resursseja. Kauppakeskus voi johdonmukaisesti edis-
tää alueellaan liikkumisratkaisujen toteuttamista sekä yri-
tysten olosuhteiden optimointia esimerkiksi ylläpitämällä 
järjestystä, huolehtimalla viihtyisyydestä sekä tarjoamalla 
auto- ja pyöräpysäköintipaikkoja. 

Liikenneryhmä kävi kommentoimassa laajenevan Kannel-
mäen kauppakeskuksen kävely- ja pyöräilysuunnitelmia 
lokakuun alussa. Neuvottelu kauppakeskuksen kanssa oli 
helppoa, kun asioista on selkeästi vastuussa yksi toimija, 
jolla on myös vahva intressi kauppakeskuksen houkuttele-
vuuden parantamiseksi.
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. 2. Pohjois-Haagan ostoskeskusta hallinnoi kiinteistö-
yhtiö, jonka edustajana toimii isännöitsijä. Osa ostoskes-
kuksessa toimivista yrittäjistä omistaa toimitilansa, osa on 
vuokralla. Ostoskeskuksen yrittäjillä ei ole toimivaa kaup-
piasyhdistystä tai muuta yhteiseen toimintaan tai edun-
valvontaan tähtäävää verkostoa, vaan kukin yrittäjä on 
esittänyt näkemyksiään isännöitsijän suuntaan yksinään. 
Myöskään yhteistä markkinointia ei harrasteta. 

Ostoskeskuksen kiinteistö on vuosien varrella rapistunut ja 
viihtyisyyttä lisäävät elementit, kuten penkit, istutukset ja 
suihkulähde, on poistettu. Ostoskeskuksen yritykset ovat 
yksipuolistuneet siten, että varsinkin ravintolatoiminta on 
lisääntynyt muiden palveluiden kustannuksella. Ravintoloi-
den humalaiset asiakkaat käyttäytyvät välillä häiritsevästi ja 
karkottavat muita asioijia. Kuitenkin etenkin päiväaikaan os-
toskeskuksessa liikkuu runsaasti iäkkäitä asiakkaita siitä huo-
limatta, että alueen eläkeläisjärjestö nimesi ostoskeskuksen 
turvattomaksi paikaksi. Yritysten sekä erityisesti Itellan lajit-
telupisteen liikenne ja pysäköinti aiheuttavat ongelmia.

Neuvottelu kiinteistöyhtiömuotoisen ostoskeskuksen 
kanssa on haastavampaa kuin kauppakeskuksen, koska 
ostoskeskukselta puuttuu pitkäjänteisestä kehittämises-
tä ja markkinoinnista vastaava toimija. Kiinteistöyhtiössä 
isännöitsijän rooli korostuu.

3.  Thalian aukiolla taloyhtiöiden toimivalta rajoittuu ton-
tin reunaan rakennettujen talojen seinään kadun puolella 
ja aukion ulkotila on kokonaisuudessaan kaupungin hallin-
noimaa aluetta. Suurin osa liikkumiseen liittyvistä toimen-
piteistä on siten kaupungin päätäntävallan alaisia. Liiketi-
lat sijaitsevat asunto-osakeyhtiöiden kivijaloissa. Yrittäjät 
toimivat joko itse omistamissaan tiloissa tai vuokralaisina. 
Aukion palvelut ovat säilyneet monipuolisina, mutta osa 
liiketiloista on tyhjänä. Yhteistä markkinointia ei harrasteta.

Palvelukeskittymän kehittämisestä neuvotteleminen on 
haastavaa, sillä toimijoita on paljon. Kellään yksittäisellä 
toimijalla ei ole riittävästi intressejä, resursseja ja toimi-
valtaa aukion kokonaisvaltaiseen kehittämiseen nimen-
omaan palveluiden näkökulmasta. Ainoa mahdollisuus on 
saada eri toimijat viemään asioita eteenpäin yhdessä.

Näiden lisäksi juna-aseman palvelualue olisi ollut todennä-
köisesti hallinnon näkökulmasta vielä haastavampi kohde, 
mutta se jätettiin tällä kertaa tarkastelujen ulkopuolelle.

Koska ensimmäisen kierroksen yhteydenotoissa yrittäjien 
kiinnostuksen herättäminen koko kaupunginosan tasolla 
oli onnistunut huonosti, päätettiin nyt keskittyä pienem-
pään kokonaisuuteen. Valinta tehtiin ostoskeskuksen ja 

Thalian aukion välillä. Jälkimmäisen jonka osalta todettiin, 
että nyt ei ole paras hetki toimia aukion taloyhtiöiden mui-
den käynnissä olevien prosessien vuoksi. Kaupungin suun-
taan esitettiin kuitenkin ajatus yhden parkkipaikan muut-
tamisesta pyöräpysäköintialueeksi. Lisäksi liikenneryhmä 
aikoo esittää yhdelle taloyhtiölle pyöräpaikkojen rakenta-
mista kiinteistön omistamalle alueelle K-kaupan lähelle.

Toiminta keskitettiin tässä vaiheessa ostoskeskukseen. 
Pohjois-Haagan ostoskeskuksen toimijat, isännöitsijä mu-
kaan lukien, kutsuttiin tapaamiseen, jonka tarkoituksena 
oli kartoittaa mahdollisuuksia kehittää ostoskeskuksen 
ympäristöä.  Tapaamisessa keskusteltiin isännöitsijän 
kanssa yrittäjien ja liikenneryhmän kehittämisajatuksista, 
joita isännöitsijä lupasi viedä eteenpäin kiinteistön halli-
tukselle. Lisäksi keskusteltiin mahdollisuudesta löytää os-
toskeskuksesta tila pakettiautomaatille (SmartPost). Asiaa 
oli ennakkoon tiedusteltu Itellalta, joka piti ostoskeskusta 
potentiaalisena automaatin sijoituspaikkana.

Ensimmäiseksi konkreettiseksi toimeksi valikoitui valais-
tun joulukuusen hankkiminen ostoskeskuksen aukiolle 
marraskuun lopussa. Joulukuusen valojen sytyttämisen 
yhteyteen kaavailtiin tapahtumaa, joka toisaalta toimisi 
yhteishengen luojana yrittäjien ja asukkaiden suuntaan 
ja toisaalta ostoskeskuksen markkinointitempauksena. 
Keskeinen toimija tapahtuman kokoamisessa on työväen-
opisto, joka voi järjestää esimerkiksi musiikkiesityksiä.

Muiden kehittämistoimien kannatusta asiakkaiden ja yrittä-
jien keskuudessa päätettiin kartoittaa vielä kyselyllä, jonka 
toteuttajaksi kaavailtiin viestinnän alan opiskelijaa. Tämän 
jälkeen isännöitsijä aikoi viedä ehdotuksia kiinteistön hal-
lituksen päätettäviksi yksi kerrallaan. Toimenpiteille toivot-
tiin myös kustannusarviota, joka helpottaisi niiden esittelyä
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JATKO
• Järjestetään ohjelmallinen pikkujoulutapahtuma  

joulukuusen sytyttämisen yhteyteen.

• Organisoidaan kysely kehittämisideoiden (mm. penkit, 
istutukset, toritoiminta, aukion päällysteen uusiminen, 
pysäköinti, huoltoliikenteen järjestäminen, pyörä-
pysäköinti) kannatuksesta yrittäjien ja asiakkaiden 
keskuudessa. Isännöitsijä vie ehdotukset päätettäviksi 
kiinteistöyhtiön hallitukselle.

• Pysäköinti- ja huoltoliikenneongelmien  
selvittelyä jatketaan.

• Itellan ostoskeskuksessa sijaitsevan lajittelupisteen 
ikkunat on tällä hetkellä peitetty harmaalla muovilla. 
Itellalta tiedustellaan mahdollisuutta järjestää  
ikkunoihin esimerkiksi lasten tai työväenopiston  
harrastajien taidenäyttely.

• Kaupungille esitetään Näyttelijäntien varressa olevan 
viherkaistaleen kunnostamista tai muuttamista  
pysäköintipaikaksi. Tällä hetkellä viherkaistale on  
märkä ja kuoppainen muta-alue.

• Thalian aukion tilanteeseen paneudutaan  
mahdollisesti myöhemmin.

MITÄ OPITTIIN?
• Kutsu keskustelutilaisuuteen työn alussa oli ehkä liian 

velvoittava tapa lähestyä yrittäjiä. Työ olisi kannattanut 
aloittaa yrittäjille suunnatulla kyselyllä, jolloin heidän 
näkemyksensä olisi tullut kartoitettua laajemmin jo 
alussa ja he olisivat olleet itse määrittelemässä  
ympäristön parannustarpeita. 

• Yrittäjätapaamisen ajoittaminen oli vaikeaa, sillä  
monet yrittäjät tekevät pitkää päivää eivätkä  
helposti pääse tapaamisiin.

• Ihmiset saadaan paremmin mukaan, kun puhutaan  
tarpeeksi pienen alueen ongelmista. Tällöin oma- 
kohtaiset ongelmat ja toimintamahdollisuudet  
korostuvat. Koko kaupunginosan käsittely ei saanut 
yrittäjiä liikkeelle.

• Yrittäjien omat mahdollisuudet vaikuttaa toimitilan 
lähiympäristöön ovat melko pienet – toisaalta yrittäjien 
myötävaikutus on tarpeen muiden toimijoiden  
(kiinteistöyhtiö, kaupunki) aktivoimiseksi.

• Niin kaupungin kuin kiinteistöyhtiönkin kannalta on 
parempi, jos yrittäjillä ja asukkailla on yhteisesti sovit-
tu toimenpide-ehdotus tai suunnitelma, jota voidaan 
ruveta toteuttamaan. Siksi paikallinen aktiivisuus ja 

verkostoituminen ovat arvokkaita ja jopa välttämättö-
miä muutosten aikaansaamisen kannalta.

• Yhdeksi ongelmaksi hahmottui kiinteistössä pääosin 
vuokralaisina toimivien yrittäjien keskinäisen vuorovai-
kutuksen puute, jolloin yhteistä tahtotilaa tarvittavista 
parannuksista ei päästä muodos-tamaan. Toisaalta vuo-
rovaikutukseen ei löydy helposti aikaa, eikä halukkaita 
vetäjiä yhteistyölle vielä löydetty tässäkään tapauksessa.

• Konkreettisiin kehittämisehdotuksiin suhtauduttiin 
kiinteistöyhtiön taholta myönteisesti, kunhan niillä on 
yrittäjien ja asukkaiden tuki.

MALLIN JALKAUTTAMINEN MUUALLE
• Aktiivisen asukastoimintaelimen olemassaolo on ehdot-

toman tärkeää, jotta se voi toimia ideoijana, aloitteiden 
eteenpäin viejänä ja toiminnan moottorina. Usein hyvää 
tahtoa ja jopa rahaakin löytyy, jos parannusehdotukset 
on hyvin perusteltu.

• Toiminta kannattaisi aloittaa yrittäjille suunnitellulla 
kyselyllä sekä alueen hallinnan selvittämisellä.

• Kehittämistarpeita ja -toimenpiteitä on hyvä pohtia 
yhdessä paikallisten toimijoiden (asukkaat ja yrittäjät) 
kesken. Tavoitteena olisi luoda yhdessä hyväksytty 
suunnitelma ja priorisoitu lista parannuksista.  
Kustannusarvio helpottaa toimenpiteistä päättämistä.

• Suunnitelma esitellään alueen, tontin tai kiinteistön 
hallinnasta vastaaville tahoille ja neuvotellaan toimen-
piteiden toteuttamisesta.

• Pullonkaulana on helposti vapaaehtoisten toimijoiden 
jaksaminen toimenpiteiden eteenpäin viejänä, mieli-
piteiden kartoittajana ja suunnitelmien laatijana. Aika 
ja halu ottaa vastuuta tuntuivat olevan niukimmat 
resurssit ja niiden puute uhkana toiminnan jatkumiselle. 
Siksi palkallisen työntekijän käyttö ainakin toimintaa 
aloitettaessa voi olla tarpeen.

• Esikaupunkien vanhat taantuvat liikekeskukset ja lähi-
palvelut kilpailevat uusien kauppakeskusten kanssa. 
Jotta ne voisivat selvitä tässä kilpailussa, tarvitaan 
panostamista yhteistyön synnyttämiseen ja yhteisen 
edunvalvonnan organisoimiseen myös vanhojen 
esikaupunkikeskusten osalta. Nyt tällaista organisoi-
tumista ei usein ole. Vanhojen esikaupunkikeskusten 
toimijoiden organisoitumista ja asukkaiden toiveiden 
selvittämistä olisi hyvä tukea joko järjestöjen tai kau-
pungin taholta. Toiminnan käynnistäminen on haasta-
vin vaihe sekä työmäärän että tietotarpeen suhteen. 
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2.3  Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien 
selvittäminen suhteessa kaupunkiin

Tavoite
Tavoitteena oli selvittää asukkaiden mahdollisuuksia vai-
kuttaa asuinalueensa kehittämiseen ja tehdä konkreettisia 
ehdotuksia liikkumisympäristön parantamisesta kaupun-
gin suunnittelijoille. Vaikutusmahdollisuuksien pohjaksi 
selvitettiin suunnittelun ja toimenpiteiden toteuttamisen 
käytäntöjä. Samassa yhteydessä käytiin läpi todellisten ke-
hittämisehdotusten toteuttamismahdollisuuksia.

Mitä tehtiin
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoon järjestettiin ta-
paaminen, johon osallistui kaupunkisuunnittelun ja raken-
nusviraston suunnittelijoita, mm. kaavoituksen, maiseman-
suunnittelun, liikennesuunnittelun sekä viheralueiden, 
puistojen, aukioiden, torien ja katujen vastuualueilta. Li-
säksi mukana oli lähiöprojektin edustaja, joka on mukana 
myös Kävellen kauppaan -hankkeen ohjausryhmässä, sekä 
Pohjois-Haagan liikenneryhmän vetäjä ja konsultti. Kutsu 
tapaamiseen lähetettiin lähiöprojektin edustajan kautta. 
Tapaamisessa käytiin läpi kaupungin suunnittelukäytäntö-
jä ja mahdollisuuksia toteuttaa parannuksia esikaupunki-
alueiden valmiiksi rakennetuissa ympäristöissä.

Suunnittelukäytännöistä opittiin seuraavaa:
Pääasiassa rakennettua ympäristöä ohjataan yleis- ja ase-
makaavoituksella, joista vastaa kaupunkisuunnitteluvi-
rasto. Vanhoilla asuinalueilla suuret kaavoitusratkaisut on 
yleensä jo tehty ja niitä täydennetään osayleiskaavoituk-
sella ja asemakaavoituksella. Tämän työn keskiössä olleet 
pienet toimenpiteet ovat suurelta osin kokoluokaltaan 
sellaisia, etteivät ne näy kaavatöissä. Poikkeuksena ovat 
jalankulku- ja pyöräteiden reittimuutokset, joita ei alun 
perin tässä työssä ehdotettu käsiteltäviksi. 

Rakennusvirasto vastaa kunnossapitoon liittyvistä toi-
menpiteistä sekä esimerkiksi puistojen ja aukioiden kalus-
teista. Aluekohtaiset toimenpiteet, joita selvitetään muun 
muassa asukaskyselyllä, kootaan aluesuunnitelmaan, 
joka päivitetään kerran kymmenessä vuodessa. Haagan 
aluesuunnitelma 2007-2016 löytyy kaupungin nettisivuil-
ta. Rakennusvirasto voi toteuttaa pieniä toimenpiteitä 
(esimerkiksi pyörätelineen tai penkin lisääminen) alue-
suunnitelman ulkopuoleltakin. 

Rakennusvirasto vastaa myös katujen talvihoidosta. Reitin 
kunnossapitoluokan muuttamista voi esittää rakennusvi-
rastolle, mikäli muutokselle on hyvät perusteet. 

Lähiöprojekti on kumppanuutta ja asukasosallisuutta ko-
rostava yhteistyöprojekti kaupungin eri hallintokuntien 
välillä. Lähiöprojektin tavoitteena on edistää toimenpitei-
tä, joilla kehitetään esikaupunkeja kantakaupungin kanssa 
tasaveroisina kaupunginosina sekä tehdään tunnetuksi jo 
olevia, alueiden omia vetovoimatekijöitä yhdessä kaupun-
gin eri hallintokuntien, asukkaiden ja muiden toimijoiden 
kanssa. Lähiöprojektin rahoilla tuetaan lähinnä alueellista 
toimintaa ja erilaisia hankkeita sekä suunnittelutöitä. 

Lähiörahaston tarkoituksena on Helsingin lähiöiden ar-
vostuksen nostaminen parantamalla lähiöiden viihtyvyyt-
tä ja toiminnallisuutta sekä ikääntyvien kaupunkilaisten 
palvelumahdollisuuksia. Rahaston varoja käytetään ra-
haston tarkoituksen mukaisten joko kaupungin toimesta 
tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien 
kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen erikseen 
päättämien investointihankkeiden ja projektien rahoituk-
seen. Hallintokunnat tekevät ehdotukset uusista hank-
keista tai jo käynnissä olevista lähiörahastohankkeiden 
jatkorahoituksista talous- ja suunnittelukeskukselle. Eh-
dotukset tulee käydä etukäteen läpi lähiöprojektin projek-
tipäällikön kanssa ja saada niihin kannanotto. (Helsingin 
talousarvion noudattamisohjeet 2012)

Liikenneympäristön pienet parannustoimet (esimerkiksi 
viitoitus, suojatiejärjestelyt ja vastaavat) päätetään kaupun-
kisuunnittelulautakunnassa liikennesuunnittelupäällikön eh-
dotuksesta. Ehdotuksia voi tehdä suoraan liikenneinsinöörille. 
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• Liikenneryhmä koostaa kaupunkisuunnittelu- 
virastolle ja rakennusvirastolle ehdotuksia  
muista pienistä toimenpiteistä.

MITÄ OPITTIIN?
• Kaupunkia kannattaa lähestyä hyvin perustelluilla 

hanke-ehdotuksilla. Ehdotusten takana on hyvä olla 
useiden henkilöiden ja toimijoiden tuki ja kannatus.

• On hyvä ottaa selvää suunnittelu- ja rahoituskäytän-
nöistä etukäteen, jotta ideoita osataan esitellä oikeaan 
aikaan ja oikeille henkilöille.

• Hyvät ja hyväksytyt ideat auttavat myös  
kaupunkia kohdentamaan resurssejaan  
asukkaiden kannalta tehokkaasti. 

• Hyvä käytäntö jatkoa varten voisi olla, että  
liikenneryhmä tapaa kaupungin edustajia  
esimerkiksi kerran vuodessa ja esittää kootusti  
vuoden aikana koottuja kehittämisehdotuksia.

MALLIN JALKAUTTAMINEN MUUALLE
• Vastaavasti voidaan kaupungin tai kunnan suunnitte-

lijoita lähestyä muissakin kaupunginosissa tai toisilla 
paikkakunnilla.

• Kaupunki tai kunta vastaa katuverkosta. Pienillä paik-
kakunnilla suuri osa teistä on ELY-keskusten vastuulla 
olevia maanteitä. Tällöin parannusehdotuksetkin tulee 
esittää ELY-keskuksille. Hyvä hetki esittää parannuksia 
tieverkolle on liikenneturvallisuus- tai kestävän liikkumi-
sen suunnitelmien laatimisen yhteydessä.

• Asukkaiden systemaattinen aktiivisuus on tärkeää 
erityisesti olemassa olevan ympäristön kehittämisessä 
ja parantamisessa, joka usein jää helposti suurempien 
investointihankkeiden ja uusien alueiden rakentamisen 
jalkoihin. Pienten parannustarpeiden suhteen asukkai-
den hyvä paikallistuntemus on tärkeä resurssi.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa käydyissä keskusteluis-
sa tuli esiin, että kaupunkisuunnitteluvirasto käsittelee 
mielellään aloitteita, jotka perustuvat alueen asukkaiden 
ja muiden toimijoiden yhteiseen tahtoon. Näin vältetään 
toimenpiteiden toteuttamisesta mahdollisesti seuraavat 
valitukset. Toisaalta juuri mahdollisten valitusten vuoksi 
yksittäisten henkilöiden esittämiin parannuksiin suhtau-
dutaan varautuneemmin. Yhteisen ympäristön kehittä-
mistä halutaan tehdä yhteisesti hyväksytyillä periaatteilla.

Tapaamisessa ja sen jälkeisessä vuorovaikutuksessa 
esitettiin seuraavia asioita:
• Kaavoitukseen puututtiin vain sen verran, että liiken-

neryhmä jätti hankkeen aikana muistutuksen Pohjois-
Haagan koillisosan osayleiskaavan käynnistämiseen.

• Liikenneryhmä ehdotti tapaamisessa, että Thalian aukio 
nostettaisiin samaan ylempään kunnossapitoluokkaan 
Näyttelijäntien kanssa, koska aukion talvikunnossapi-
don puutteellisuus on haitannut toimintaa aukiolla.

• Neuvottelussa otettiin esille Runar Schildtin puiston 
parantaminen. Kaupunkisuunnitteluvirastossa pidettiin 
Runar Schildtin puiston suunnittelu- ja kunnostamis-
töiden aloittamista hyvänä ajatuksena.  

• Liikenneryhmä ja muutama muu aktiivinen asukas piti-
vät ideointitapaamisen Runar Schildtin puiston kehit-
tämisestä. Tilaisuudessa kehitettyjä ajatuksia tarjotaan 
hyödynnettäväksi puiston suunnittelussa.

• Liikenneryhmä muistutti kaupunkia viitoituksen toteut-
tamatta jääneistä suunnitelmista ja teki ehdotuksen 
pyörätelineiden asentamisesta Thalian aukiolle. Kevyen 
liikenteen viittojen asentaminen reitillä Pohjois-Haagan 
ostoskeskuksesta Runar Schildtin puiston läpi asemalle 
on jo toteutettu.

JATKO
• Lähiöprojekti varautuu Runar Schildtin puiston suunnit-

telutyöhön vuonna 2013. Mikäli hanke etenee, tavoit-
teena on laatia puiston tarkempi kehittämissuunnitelma 
vuosien 2013–2014 aikana yhteistyössä rakennusvi-
raston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Puiston 
kunnostamisessa on tavoitteena hyödyntää kaupungin 
lähiörahastoa. Suunnittelutyössä hyödynnetään alueen 
aktiivista toimintaa sekä asukkaiden ja puiston käyttäji-
en kokemuksia ja ideoita. 

• Liikenneinsinööri valmisteli päätöksen yhden parkkiruu-
dun varaamisesta pyörätelineille Thalian aukiolla liiken-
neryhmän ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin 
projektin kestäessä. Rakennusviraston kanssa neuvotel-
laan vielä siitä, millaiset telineet sinne asennetaan. 
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2.4  Kävely- ja pyöräilyreittien  
kehittämisehdotukset

Tavoite
Ehdotusten tavoitteena oli konkretisoida reittien paran-
tamistarpeita, muistuttaa jo hyväksytyistä mutta toteut-
tamatta jääneistä toimenpiteistä sekä tehdä uusia avauk-
sia suunnitteluun.

Mitä tehtiin
Liikenneryhmä kartoitti, valokuvasi ja laati kehittämis-
ehdotukset parannettavista kohteista aiemmin valituilta 
kävely- ja pyöräilyreiteiltä. Ehdotuksia varten kartoitettiin 
asukkaiden näkemyksiä facebookissa, Pohjois-Haagan ko-
tisivuilla sekä palautelaatikoilla kirkolla ja kirjastolla.  Kehi-
tysehdotuksia esiteltiin myös paikallisessa lehdessä sekä 
Liikenneryhmän blogissa. 

Kaikki ehdotukset esiteltiin yleisellä tasolla edellisessä lu-
vussa (2.3) kuvatussa virkamiesten tapaamisessa. Pohjois-
Haagan ostoskeskuksen ympäristöön liittyviä ehdotuksia 
esiteltiin ostoskeskuksen toimijoiden tapaamisessa (luku 
2.2). Osa ehdotuksista tulee tarkemmin käsiteltäväksi Ru-
nar Schildtin puiston suunnittelun yhteydessä. Muihin lis-
tattuihin ehdotuksiin palataan tarkemmin myöhemmin.

JATKO
Pienet toimenpiteet: Liikenneryhmä tekee tarkemman 
toimenpidesuunnitelman ja aikatauluttaa kehittämis-
ehdotusten käsittelyn ja eteenpäin viemisen teema 
kerrallaan (esimerkiksi turvattomat suojatiet, ongelmal-
liset reunakivet, näkemäesteet, puutuvat viitat). Kartta-
pohjaisella kyselyllä pyydetään asukkaita merkitsemään 
kartalle tiettyyn teemaan liittyvät ongelmapaikat kuvan 
ja mahdollisen ratkaisuehdotuksen kera. Tämän pohjalta 

liikenneryhmä tekee esityksen kaupungille ja/tai muille 
asianomaisille tahoille. Nyt siirrytään siis reittikohtaisesta 
tarkastelusta teemakohtaiseen tarkasteluun, koska silloin 
toimenpiteet ja ehdotukset on helpompi kohdistaa tie-
tyille toimijoille. Alustavasti tunnistettuja teemoja ovat:

• Viittojen asentaminen

• Pyörätelineiden asentaminen

• Katumerkinnät (kaistat ym.)

• Väistämisvelvollisuudet

• Reunakivien poistot 

• Asfaltointi

• Valaistus

• Ilmoitustaulut

• Näkemäesteiden poistot

• Kadunvarsien kunnostus ja  
lastauspaikkojen merkitseminen

• Kunnossapitopriorisointi 

• Suojatietoimenpiteet (mm. korotukset,  
keskikorokkeet yms.) 

Asukkaiden oma toiminta:  Kaupungille ja muille tahoille 
esitettävien toimenpiteiden lisäksi on syntynyt ajatuksia, 
mitä asukkaat voivat itse tehdä. Myös nämä toimenpiteet 
listataan ja aikataulutetaan. Alustavia toimenpiteitä ovat:

• ”Huomioi jalankulkijat/lapset”  tarroja Runar Schildtin 
puistoon pyöräilijöiden hurjastelun ehkäisemiseksi

• Katuajokoulutusta pyöräilijöille jalkakäytävällä  
ajamisen ehkäisemiseksi

• Ongelmallisten reunakivien merkitseminen maastoon

• Siivoustalkoita, penkinvaltaustalkoita puistossa 
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Isot hankkeet/toimenpiteet:  
On tunnistettu muutamia isoja kokonaisuuksia, joiden 
suhteen pyritään saamaan käynnistettyä laajempi hanke 
tai yhteistyö:

• Runar Schildtin puiston kunnostaminen (ks. luku 2.3). 
Samassa yhteydessä toivottavasti myös Adolf Lindforsin 
tien ja Runar Schildtin polun kunnostaminen. Neuvotte-
luja käydään KSV:n ja rakennusviraston kanssa.

• Pohjois-Haagan ostarin yhteistyön kehittäminen ja 
kunnostaminen (ks. luku 2.2). Neuvotteluja käydään 
Haaga III liikekeskuksen kanssa isännöitsijän välityksellä. 
Alustavasti on ideoitu suunnittelun teettämistä esimer-
kiksi arkkitehtiopiskelijoilla.

• Thalian aukion yhteistyön kehittäminen ja aukion 
kunnostaminen. Helsingin kaupungille on jätetty 
demokratiapilottiohjelmaan hanke-ehdotus ”Unelmien 
Thalian aukio”, jonka puitteissa on tarkoitus käynnistää 
systemaattinen yhteistyö.

MITÄ OPITTIIN?
• Keskeisten reittien kartoittaminen ja kehitysehdotusten 

listaaminen monipuolisesti reiteittäin on hyvä pohja 
kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämiseen tähtää-
vän asukastoiminnan käynnistämiselle.

• Kun edetään toimenpiteiden toteuttamiseen, kannattaa 
lähteä työstämään ehdotuksia teema kerrallaan. Myös 
asukkaiden on helpompi kertoa näkemyksensä suoraan 
konkreettisesta ja rajatusta teemasta kuin yleisesti käve-
lyn ja pyöräilyn olosuhteista.

• Kannattaa aloittaa teemoista, joiden osalta voidaan 
saada tuloksia aikaan nopeasti, vaikka ne tuntuisivatkin 
”pieniltä” asioilta (esimerkiksi viitoitus). Tämän kannus-
taa asukkaita ja aktiiveja jatkamaan työtä. Mikäli keski-
tytään pelkästään hitaasti eteneviin isoihin kehittämis- 
ja kunnostushankkeisiin, innostus saattaa lopahtaa.

• Muille esitettävien toimenpiteiden lisäksi on myös hyvä 
miettiä, mitä asukkaat voisivat itse tehdä olosuhteiden-
sa parantamiseksi.

• Toiminta on mahdollista käynnistää hyvinkin pienellä 
aktiiviporukalla. Ei kannata lannistua, jos runsasta osal-
listujajoukkoa ei saada heti. Uuden toiminnan käynnis-
tyminen vie aikansa, ja mitä pidemmälle toiminta ete-
nee ja konkretisoituu, sitä helpompi on uusien aktiivien 
tarttua toimeen.

• Asukkaista voisi yrittää löytää eri vastuuhenkilöitä eri 
teemoille, jotta työ ei kasaannu yhden tai muutaman 
henkilön harteille.

MALLIN JALKAUTTAMINEN MUUALLE
• Vastaava kehittämistarpeiden kartoitus ja esittely 

kaupungin tai kunnan suunnittelijoille on mahdollista 
toteuttaa myös muualla.

• Myös kaupunki voisi luoda kannustimia asukasaktiivi-
suuden entistä laajempaan hyödyntämiseen paikallis-
ten olosuhteiden kehittämisessä. 

• Yksi malli työn käynnistämiseen muissa kohteissa  
voisi olla avustus ulkopuolisen avun tai palkatun  
työntekijän käyttämiseen toiminnan käynnistys-  
ja organisointivaiheessa.
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sien puute estää usein hyvien ajatusten toteuttamisen. 
Asukasyhdistystä on totuttu pitämään asukkaiden äänitor-
vena ja edustajana alueellisen kehittämisen kysymyksissä. 
Tämän projektin kokemusten perusteella liikenneryhmän 
tyyppinen energinen, suppeampaan näkökulmaan kes-
kittyvä mutta laaja-alaisesti toimiva spontaanisti syntynyt 
ryhmä on oivallinen asukasaktiivisuuden osatekijä. 

Asukkaiden yhteisen tahdon löytyminen on tärkeä moti-
voija niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin toimijoille. 
Pelkkien yritysten tai muiden yksittäisten toimijoiden mie-
lipidettä ei arvosteta samoin kuin neutraalimmaksi koet-
tua asukasmielipidettä. Alueellisen kehittämistoiminnan 
käynnistäminen vaatii ponnisteluja, paikallistuntemusta, 
kontakteja sekä tiedollisia ja esimerkiksi kartan tai kyselyi-
den laatimisen suhteen myös teknisiä valmiuksia. Paikal-
listuntemusta, ideoita ja innostusta löytyy alueen omilta 
toimijoilta usein runsaasti, sen sijaan aikaa ja muita resurs-
seja on käytettävissä niukemmin. Tällöin ulkopuolisten 
resurssien saatavuudella voi olla ratkaiseva tai ainakin toi-
minnan alkuvaihetta huomattavasti helpottava merkitys 
paikallisten voimavarojen täydentäjänä.

 Yhteenveto
Projektin tarkoituksena oli lisätä kävellen, pyöräillen ja 
joukkoliikenteellä tapahtuvaa asiointia Pohjois-Haagassa 
viestinnän, yrittäjien ja asukkaiden aktiivisuuden sekä ym-
päristön parantamisen avulla. Tärkeänä osana projektia 
olivat toimet lähipalveluverkon tukemiseksi ja vetovoiman 
parantamiseksi. Uutta projektissa oli suuren kauppakes-
kuksen käsittely osana lähipalveluverkkoa. Työssä tehtiin 
lukuisia aloitteita fyysisen liikkumisympäristön konkreetti-
seksi parantamiseksi. Lisäksi projektin aikana syntyi uusia 
ideoita alueen kehittämiseksi. 

Projektin noin puolen vuoden keston aikana ei ole mah-
dollista saada kovin paljon näkyviä muutoksia ihmisten 
käyttäytymisessä tai rakennetussa ympäristössä. Tavoit-
teena olikin saada aikaan prosesseja, jotka johtaisivat toi-
vottuihin vaikutuksiin pidemmällä aikavälillä.

Projektin tulokset näyttävät lupaavilta:
• Viestinnän keskeiseksi välineeksi koottu kartta  

lähipalveluista kävely- ja pyöräilyreittien varrella on 
saanut myönteisen vastaanoton. 

• Kauppakeskuksen kanssa on päästy keskustelemaan  
kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä liikkuvien 
asiakkaiden olosuhteista. Kauppakeskuksella oli jo 
valmiina varsin hyvät suunnitelmat esimerkiksi pyörä-
pysäköinnin suhteen. 

• Ostoskeskuksen isännöitsijä ja muutama ostoskeskuk-
sen muu toimija on saatu mukaan vuoropuheluun ja 
edellytykset konkreettisten toimenpiteiden toteutu-
miselle ovat hyvät. Ensimmäinen varmasti toteutuva 
toimenpide ostoskeskuksessa on viihtyisyyttä parantava 
valaistu joulukuusi. 

• Itella on valmis harkitsemaan pakettiautomaatin  
sijoittamista alueelle, mikäli sopivat tilat löytyvät. 

• Kaupungin suuntaan on saatu toimiva keskustelu-
yhteys, jonka pohjalta on tulossa parannuksia pyörä-
pysäköintiin Thalian aukiolla. Viitoitus Runar Schildtin 
puistossa on jo toteutettu.

• Lähiöprojekti on varautunut Runar Schildtin puiston 
kehittämissuunnitelman laatimiseen.

• HSL on mukana informaation jakelussa.

Toimenpiteiden toteutuminen vaatii nyt energiaa asukkail-
ta, yrittäjiltä ja liikenneryhmältä, jotta alulle saadut prosessit 
eivät kuivuisi kokoon. Projektin aikana kehittämisajatusten 
vastaanotto niin kaupungin kuin yksityistenkin toimijoiden 
tahoilla on ollut myönteistä, mutta ajan ja henkilöresurs-

3
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Liite 1. Projektipäiväkirja Kävellen kauppaan, pyörällä postiin 31.10.2012 
 

Ajankohta Tapahtumat, tapaamiset, tilaisuudet, keskustelut, viestintä yms. 

30.11.2012 Ostarin pikkujoulut? Isännöitsijän lupaama joulukuusi tuodaan aukiolle ja  
yhdessä ostarin toimijoiden kanssa järjestetään pienimuotoinen tapahtuma. 
Keskeinen kumppani on työväenopisto. 

31.10.2012 3. ohjausryhmän kokous 

30.10.2012 Unelmien Thalian aukio -demokratiapilottiehdotuksen päivitys. Hankkeessa 
pyritään löytämään ratkaisu tässä hankkeessa ilmenneeseen yhteistyön 
puutteeseen vanhojen esikaupunkikeskusten kehittämisen osalta. 

30.10.2012 Runar Schildtin puiston ideaillan muistio ja blogisivu lähetetty KSV:lle ja  
rakennusvirastoon. Tavoitteena on, että KSV ja HKR käynnistäisivät lähiö-
rahastohankkeen suunnittelun Runar Schildtin puiston kunnostamiseksi. 

30.10.2012 Kevyen liikenteen viittoja on asennettu Runar Schidtin puistoon.

24.10.2012 Liikennesuunnittelupäällikkö päättää yhden parkkiruudun varaamisesta  
pyörätelineille liikenneryhmän ehdotuksen mukaisesti. 

22.10.2012 Pohjois-Haagan ostoskeskuksen kehittämistapaaminen (liikenneryhmä,  
isännöitsijä, yrittäjät) 

15.-18.10.2012 Yhteydenottoja Itellaan, palvelutaloihin ja Haagan eläkkeensaajiin

15.10.2012 Runar Schildtin puiston ideailta (3 asukasta). Ideaillan jälkeen perustettiin blogi: 
http://runarinpuisto.wordpress.com/  

10.10.2012 Juttu Haagalaisessa palvelukartasta.

9.10.2012 Liikenneryhmä teki muistutuksen Kannelmäen kauppakeskuksen takana ole-
van Laulukujan katusuunnitelmaan. Toiveissa oli erityisesti väistämisvelvolli-
suuden osoittaminen korotetun suojatien ja pyörätien jatkeen kohdalla. 

lokakuun alku 
2012 

Liikenneryhmä kävi kutsumassa ostarin toimijoita kehittämistapaamiseen 
(22.10.2012). Samalla keskusteltiin ongelmista ja tarpeista. 

3.10.2012 Liikenneryhmä kävi tutustumassa kauppakeskuksen pyöräpysäköinnin ja  
ulkoalueiden suunnitelmiin. Blogikirjoitus tapaamisesta: 
http://haaganliikenneryhma.blogspot.fi/2012/10/uusi-kannelmaen-
kauppakeskus-ja-pyoraily.html  

lokakuun alku 
2012 

Liikenneryhmä tiedusteli rakennusvirastosta, milloin Runar Schildtin puiston 
kevyen liikenteen viitat asennetaan. 

30.9.2012 Muutama aktiivinen asukas jätti ”Unelmien Thalian aukio – Pohjois-Haagan 
olohuone” –demokratiapilottihanke-ehdotuksen. Hankkeessa pyritään luo-
maan yhteistyö aukion kehittämiseksi ja lähipalvelujen säilymiseksi. Taustalla 
liikenneryhmän keskusteluja. 
http://pilotti.forumvirium.fi/2012/09/30/unelmien-thalian-aukio-pohjois-
haagan-olohuone/  



 

30.9.2012 Liikenneryhmän kokemuksia ja toimintatapoja sisällytetty Hepon 
”Pyöräilevät kaupunginosat” -demokratiapilottiehdotukseen.  
Käytäntöjä voisi mahdollisesti levittää hankkeen kautta muihin kaupunginosiin.  

28.9.2012 Liikenneryhmän blogikirjoitus palvelukartasta: 
http://haaganliikenneryhma.blogspot.fi/2012/09/pohjoishaagalainen-kayta-
lahipalveluja.html  

syyskuu 2012 Palvelukartan (300 kappaleen painos) esittelyä kirkolla, kirjastossa ja asukasyh-
distyksen ilmoitustaululla sekä jakelua muutamiin liikkeisiin Liikkujan viikolla 
16.-22.9.2012. 

18.9.2012 Liikenneryhmä laittoi KSV:n liikennesuunnittelijalle aloitteen pyörätelineiden 
asentamisesta Thalian aukiolle yhden parkkiruudun tilalle. 

3.9.2012 
Viranomaistapaaminen KSV:ssa. Mukana asemakaava-arkkitehti, maisema-
arkkitehti, liikenneinsinööri, aluesuunnittelija (viheralueet ja puistot),  
suunnitteluinsinööri (kadut, torit ja aukiot) sekä lähiöprojektin edustaja. 

1.9.2012 
Porkkanamafia-tyyppinen isku Thalian aukiolle: teemana lähipalvelut ja viihtyi-
syys 

22.8.2012 2. ohjausryhmän kokous

15.8.2012 Yrittäjien keskustelutilaisuus/työpaja Pohjois-Haagan yhteiskoululla  

13.-14.8.2012 

Tapaaminen liikuntavirastossa liikuntaneuvojien kanssa, sovittu yhteistyöstä 
palvelukartan levittämisessä. 

Yhteydenotto Haagan eläkkeensaajiin, palataan asiaan myöhemmin. 

9.8.2012 Yhteydenottoyrityksiä isännöitsijöihin sekä muistutus yrittäjätapaamisesta 

7.8.2012 
Liikenneryhmän blogikirjoitus Pohjois-Haagan elävöittämisestä ja liiketiloista: 
http://haaganliikenneryhma.blogspot.fi/2012/08/pohjois-haagan-
elavoittamisesta-ja.html  

1.-3.8.2012 
Liikenneryhmä jalkautui viemään kutsuja yrittäjille 15.8. keskutelutilaisuuteen. 
Hyviä keskusteluja muutaman yrittäjän kanssa. 

26.6.2012 

Yrittäjätapaamiset: Kannelmäen kauppakeskus, Kannelmäen Prisma,  
K-market Kasari ja Rasu-kahvila. 

‐ Perhepyörällä Prismaan – tapahtumaan voidaan palata mahdollisesti 
ensi keväänä, jolloin kauppakeskuksen remontointi on pidemmällä – 
nykyisellään keskeneräiset rakennustyöt estävät tapahtuman 
 järjestämisen. 

   



 

kesäkuu 2012 
Verkoston viranomais- ym. tahojen kontaktointia 

– tapaaminen aluearkkitehdin kanssa 21.6. 
 laajempi tapaaminen KSV:hen kutsuttu 3.9. 

kesäkuu 2012 
1. yrittäjien verkostotapaamisen valmistelu elokuuksi (15.8.) – Liikenneryhmä 
jalkautuu rekrytoimaan kesän aikana 

20.6.2012 
Liikenneryhmän blogikirjoitus palvelureittikartasta: 
http://haaganliikenneryhma.blogspot.fi/2012/06/kartta-pohjois-haagan-
palveluista-ja.html  

7.6.2012 
Liikenneryhmän blogikirjoitus Pohjois-Haaga päivän tapahtumasta 
http://haaganliikenneryhma.blogspot.fi/2012/06/satakunta-ihmista-kavi-
liikenneryhman.html  

huhti-toukokuu 
2012 

Perhepyörällä Prismaan -yhteydenottoja 
(ei tulosta tässä vaiheessa, siirretään syksyyn?) 

12.5.2012 

Pohjois-Haaga päivän tapahtuma (Liikenneryhmä)
- palvelukartan esittely 
- kehittämisehdotukset 
- tavarafillarit esillä 

11.5.2012 Hankekortti 

10.5.2012 Palvelukarttaluonnos 

2.5.2012 Verkostokutsu alueen palveluntarjoajille 

26.4.2012 1. ohjausryhmän kokous

18.4.2012 Hanketta esitellään Tampereen LIVE-tilaisuudessa

12.4.2012 Tapaaminen Liikenneryhmän kanssa

17.2.2012 Hanke tulee hyväksytyksi hankehaussa

Joulukuu 2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

 

 

 


	kavellen_raportti_ilman_liitettä
	liite1

