
POHJOIS-HAAGA
SWOT-tarkastelun tuloksia - Miten pohjois-
haagalaiset kokevat oman asuinalueensa?

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka



Yleistä Pohjois-Haagasta / Alueen imago

• Alueen plussia yleisesti:
– Lähellä keskustaa, mutta silti tilaa, viheralueita ja ”kylämäisyyttä”
– Elävä kaupunginosa
– Historia läsnä

• Haasteena tällä hetkellä:
– Ulkoisen arvostuksen puute – ei tiedetä, miten hyvä paikka Pohjois-Haaga 

on!
• Pohjois-Haagan tulevaisuudesta esitetään erilaisia skenaarioita• Pohjois-Haagan tulevaisuudesta esitetään erilaisia skenaarioita

– Positiivisessa tulevaisuuskuvassa alueen imago vahvistuu, ja vastaa sitä, 
mitä Pohjois-Haaga onkin: kohtuuhintainen, turvallinen, viihtyisä 
asuinpaikka hyvillä liikenneyhteyksillä ja upeilla viheralueilla. Alueen 
arvostusta nostavat kehittyvät liikenneyhteydet (jokeri, raideyhteys 
lentokentälle) sekä vanhojen talojen peruskorjaus. Alueen ilmapiiri on 
aktiivinen ja optimistinen. 

– Uhkakuvassa tapahtuu ns. ”korsoutumista”, jopa slummiutumista ja 
alueen maine heikkenee. Rauhattomuus lisääntyy, kulttuurierot 
kärjistyvät, ihmiset passivoituvat, palvelut kuihtuvat. Aluetta ei koeta enää 
houkuttelevaksi asuinpaikaksi, varsinkaan lapsiperheille. 



Liikenne

• Asukkaat yleisesti ottaen varsin tyytyväisiä alueensa kulkuyhteyksiin: 
toimiva julkinen liikenne, jonka toivotaan säilyvän myös tulevaisuudessa

• Paikoittain julkisen liikenteen reiteissä ja aikatauluissa nähdään olevan 
puutteita (esim. Kivihaka, Pakkala)

• Yhteyksien uskotaan paranevan entisestään mm. Jokeri-linjan kehittämisen 
(raidejokeri) ja lentokenttäradan myötä. Poikittaisliikenne kehittyy!

• Haittana nähdään vilkas läpiajoliikenne sekä liikenteen aiheuttama melu, • Haittana nähdään vilkas läpiajoliikenne sekä liikenteen aiheuttama melu, 
pöly ja huono ilmanlaatu

• Uhkana nähdään liikenteen lisääntyminen entisestään; läpiajoliikenne 
kasvaa, Prisman vaikutukset, asukasmäärän kasvu lisää liikennettä
→ melu/ilmanlaatuongelmien paheneminen
– Läpiajoliikennettä tulisi pyrkiä vähentämään liikennesuunnittelulla
– Parempaa melu- ja pölysuojausta toivotaan tulevaisuudessa

• Parkkipaikoista nähdään olevan pulaa varsinkin tulevaisuudessa



Liikenne
• JOUKO plussaa, mutta sen edelleen kehittämistä ja erityisesti tiedottamisen 

tehostamista toivotaan, jotta palvelua tarvitsevat löytäisivät sen paremmin
– Reiteissä on puutteita alueilla, joilla tarve palvelulle olisi suuri. Reittien 

kommentoidaan myös heikentyneen viime aikoina. 

• Lisää invapalveluja liikenteeseen toivotaan
• Lähijunissa järjestyshäiriöitä



Virkistysalueet
• Luonto, vehreys, metsät ja puistot koetaan selkeästi alueen vahvuuksiksi –

alueella hyvät ulkoilumahdollisuudet
• Viljelypalstat alueella plussaa
• Rhodopuisto erityisen arvostettu
• Alueen toivotaan säilyvän vihreänä tulevaisuudessakin – uhkana nähdään 

viheralueiden ”nakertaminen” rakentamisella, rhodopuiston pilaaminen 
ojittamalla ym.ojittamalla ym.

• Paikoin puistojen siisteydessä toivomisen varaa ja juopot ”vallanneet” 
jotkut paikat

• Jo alkaneen puistoalueiden kunnostamisen uskotaan parantavan 
virkistysalueiden laatua  ja viihtyisyyttä entisestään



Virkistysalueet
• Puistojen / virkistysalueiden kehittämiseen paljon ideoita

– Lisää penkkejä
– Enemmän roskiksia 
– Kuntopuisto ikäihmisille / liikuntarajoitteisille
– Paremmat liikuntamahdollisuudet nuorille, urheilukentät kuntoon
– Paikallisille yhdistyksille ja muille toimijoille “kummipaikkoja” puistoista
– Koirapuisto takaisin– Koirapuisto takaisin
– Puistojen kunnostamista jatketaan: mm.  Peikonhampaan ulkoilualue, Ida 

Aalbergin puisto – voidaan toteuttaa talkoohengessä ja asukkaiden toiveita 
kuunnellen

– Puistoista eri ikäisten kohtaamispaikkoja – monitoimipuisto. 
– Alueelle ”toiminnallinen” puisto
– Historian elävöittäminen: esim. linnoitusjärjestelmän kunnostaminen, 

opaskylttejä yms. 



Kaupalliset palvelut
• Jotkut mainitsevat lähellä olevat palvelut vahvuutena, mutta useammin 

palvelujen karsiminen nähdään heikkoutena ja kehityssuunnan jatkuminen 
uhkana → palvelujen heikkeneminen selvästi eniten kommentoitu aihealue
– Palvelujen keskittyminen (mm. Prisma) uhkaa lähipalveluja
– Mm. posti- ja pankkipalvelut, pankkiautomaatit, apteekit, lähikaupat , 

huoltoasemat karsimisen kohteena
– Palvelujen saavutettavuus ilman omaa autoa vaikeutuu entisestään– Palvelujen saavutettavuus ilman omaa autoa vaikeutuu entisestään
– Toiset näkevät Prismakeskuksen kehittymisen myös mahdollisuutena –

voi tarjota lähempänä palveluja, joita nyt joudutaan hakemaan 
keskustasta (esim. elokuvateatteri)

• Mahdollisuutena nähdään alueen asukasmäärän kasvun  ja alueelle 
muuttavien lapsiperheiden vaikutus  - voi luoda asiakaspohjaa, jonka 
varassa voisi kehittyä monipuolisempia palveluja



Kaupalliset palvelut
• Erikoisliikkeiden puuttuminen nähdään heikkoutena
• Ostoskeskus nähdään ankeaksi → Tulisi pyrkiä kehittämään 

viihtyisämmäksi ja elävämmäksi
• Kebab-pizzeriat ja kapakat valtaavat alaa – niiden tilalle toivotaan 

viihtyisiä kahviloita alueen ”olohuoneeksi”
– Pubit saavat myös puolustavia kommentteja – niidenkin 

asiakaskunnalla on oikeus omiin ”olohuoneisiinsa”asiakaskunnalla on oikeus omiin ”olohuoneisiinsa”
• Nykyiset liiketilat hankalia, vanhaa tekniikkaa ym. ; nykyaikaisiin 

liiketarpeisiin vaikea vastata
• Alueella ylipäätään vähän yritystoimintaa



Julkiset palvelut
• Alueen julkisista palveluista annetaan positiivista palautetta useissa 

kommenteissa (esim. kirjasto, koulut, päiväkodit, leikkipuisto, 
vanhainkodit, terveysasema, työväenopisto) – peruspalvelut löytyvät läheltä

• Terveysasema koetaan tällä hetkellä ylikuormitetuksi
• Väestön ikääntymisen ja myös uusien lapsiperheiden muuton alueelle 

nähdään tuovan lisäpaineita palveluille – esim. terveyskeskus, koulut, 
päiväkodit.päiväkodit.

• Terveyspalveluja toivotaan kehitettävän joustavammiksi ja määrällisesti 
laajemmiksi

• Mahdollisena uhkana nähdään koulujen tai päiväkotien sulkeminen
• Toivottu esim. ikäihmisille suunnatun ATK-neuvonnan / Internetin käytön 

opastuksen järjestämistä lähipalveluna kaupunginosissa (esim. kirjasto, 
vanhustentalot ym.)



Asuminen / rakentaminen
• Alueen hyvinä puolina nähdään väljä rakentaminen ja ehjät arkkitehtoniset 

kokonaisuudet
• Asumisen hintataso / alueen sijainti hyvässä suhteessa
• ”Sopivan kokoinen” alue, sopiva määrä asukkaita
• Asukkaiden vaihtuvuus melko pieni – vahva sitoutuneisuus asuinalueeseen
• Heikkoutena nähdään asuntokannan yksipuolisuus: paljon pieniä 

kerrostaloasuntoja – puuttuu pientaloja ja isoja perheasuntojakerrostaloasuntoja – puuttuu pientaloja ja isoja perheasuntoja
• Heikkoutena nähty myös vanha rakennuskanta  → isot remontit. 

Mahdollisuutena sen sijaan nähdään asuinalueen vetovoimaisuuden 
lisääntyminen vanhojen talojen peruskorjauksen myötä

• Hissittömyys taloissa yleinen ongelma



Asuminen / rakentaminen
• Asukasmäärän uskotaan kasvavan jatkossa, kun alueelle rakennetaan lisää.

– Keski-Haagan rakentaminen, täydennysrakentamista
– Osa näkee lisärakentamisen uhkana: 

• Alueen toivotaan säilyvän väljänä tulevaisuudessakin, eikä liian 
tiivistä rakentamista toivota

• Luontokohteita tuhotaan rakentamisen tieltä
• Liikaa ihmisiä• Liikaa ihmisiä

– Toisaalta tiedostetaan, että pieni tiivistäminen voi tuoda hyviä 
vaikutuksia: 

• Asuntokannan monipuolistuminen, lisää lapsiperheitä alueelle
• Palvelujen monipuolistuminen asiakaspohjan kasvun kautta



Julkisen tilan viihtyisyys
• Viihtyisyyttä luovat mm. monipuoliset viheralueet
• Aseman seutu ankea/rähjäinen, kaipaisi kohennusta
• Toiveena väriä ympäristöön – betoni piiloon!
• Katujen kunnossapidossa on parantamisen varaa (mm. siisteys, auraus, 

hiekoitus, kuoppaisuus)
• Alueelle kaivataan lisää penkkejä ja roskiksia
• Paikoin myös valaistuksessa parantamisen varaa• Paikoin myös valaistuksessa parantamisen varaa



Turvallisuus / yleinen järjestys
• Turvallisuus ja rauhallisuus mainitaan useasti alueen vahvuuksina
• Ajoittain/paikoittain esiintyy kuitenkin levottomuutta - erityisesti tilanne 

ostarin ja aseman seudulla huolestuttaa: pimeän aikaan pelottavaa liikkua
• Ilkivaltaa esiintyy jonkin verran
• Lisääntyvät järjestyshäiriöt yleisesti ottaen nähdään uhkana. Moni uskoo 

turvattomuuden kasvavan. 
• Nuorten häiriökäyttäytyminen saattaa lisääntyä, jos nuorisolle ei ole • Nuorten häiriökäyttäytyminen saattaa lisääntyä, jos nuorisolle ei ole 

paikkoja ja mielekästä tekemistä



Eri ikäpolvet
• Monet pitävät vahvuutena sitä, että alueen asukkaissa on kaikki ikäryhmät 

edustettuina
• Ikäihmisten/eläkeläisten osuus on Pohjois-Haagassa suurimpia Helsingissä 

– painotetaan sitä, että tämä pitäisi huomioida kaikessa suunnittelussa
• Alueen ikäjakauman kehityksestä on osin ristiriitaisia odotuksia

• Osa uskoo iäkkäiden osuuden kasvavan entisestään (alueella paljon 
pieniä asuntoja ja vanhuspalveluja. Toisaalta lapsiperheet joutuvat 
muuttamaan pois riittävän kokoisten asuntojen puuttuessa.)muuttamaan pois riittävän kokoisten asuntojen puuttuessa.)
• Ikäjakauman liiallista painottumista vanhimpiin ikäluokkiin ei 

pidetä toivottavana kehityksenä
• Osa sen sijaan uskoo ikäjakauman jatkossa nuorentuvan, kun 

lapsiperheitä muuttaa alueelle valmistuviin uusiin asuntoihin. Toiset 
taas perustelevat tätä sillä, että vanhukset joutuvat muuttamaan pois, 
kun lähipalveluja ei ole enää tarjolla, eikä taloissa ole hissejä.

• Myös nuorten ja lasten tarpeet tulisi huomioida nykyistä paremmin –
nuorisolle ei koeta olevan tarpeeksi mielekästä tekemistä alueella

• Kohtaamispaikkoja eri ikäpolville!



Yhteisöllisyys, kohtaaminen ja vuorovaikutus

• Alueella nähdään vallitsevan melko vahva yhteenkuuluvuuden tunne
• Vahvuutena nähdään ystävälliset ihmiset, jotka pitävät huolta toisistaan
• Heikkoutena kokoontumistilojen puute / alueelta puuttuu ”olohuone”
• Myös paikallista harrastustoimintaa saisi olla huomattavasti enemmän ja 

monipuolisemmin tarjolla (kuin myös tähän tarkoitettuja tiloja)
• Toivotaan myös enemmän paikallisia tapahtumia ja tiloja niiden 

järjestämiseenjärjestämiseen
• Tulevaisuuden mahdollisuutena ”Pohjois-Haaga talo” – monitoimitalo, jossa  

kokoontumistiloja ja erilaista harrastustoimintaa (liikuntaa, musiikkia, 
taidetta, käsitöitä, näyttelyitä, esityksiä, kerhoja, harrastuspiirejä jne.)

• Myös viihtyisiä kahviloita kohtaamispaikoiksi
• Asukastoiminnan tulevaisuudesta erilaisia näkemyksiä; osa uskoo hiipuvan, 

osa taas vahvistuvan ja muuttuvan entistä vetovoimaisemmaksi
• Mahdollisuuksien Pohjois-Haagassa yhteisöllisyys, talkoohenki ja naapuriapu 

kukoistaa – Me-hengen vahvistuminen!



Mitä sinä haluaisit kehittää Pohjois-Haagassa?

• Alueen imago
• Liikenne
• Virkistysalueet
• Kaupalliset palvelut
• Julkiset palvelut• Julkiset palvelut
• Asuminen/rakentaminen
• Julkisen tilan viihtyisyys
• Turvallisuus / yleinen järjestys
• Eri ikäpolvien huomioiminen suunnittelussa
• Yhteisöllisyys, kohtaaminen, vuorovaikutus


