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Turvaraja Logolle on määritelty
I-kirjaimen 50% korkeuden mukaan
Turvaraja on sama
korkeus- ja leveyssuunnassa
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Kaupunginosavisio on Herttoniemen 
kaupunginosan tulevaisuutta ja kehittämistä 
käsittelevä kaupunkilaisten ja kaupungin 
toimijoiden yhdessä tuottama kokonaisuus. 
Visio ulottuu noin vuoteen 2030 ja koskee 
koko kaupunginosaa eli Länsi-Herttoniemeä, 
Herttoniemenrantaa ja Roihuvuorta.

Kaupunginosavisiossa kuvataan alueen eri 
toimijoiden yhteinen tahtotila kaupunginosan 
tulevaisuudesta ja ideoidaan sitä, miten tähän 
tavoiteltuun tulevaisuuteen voidaan päästä. 
Työssä keskeistä on ollut alueen asukkaiden 
ja muiden käyttäjien sekä kaupungin 
suunnittelijoiden ja henkilöstön vuoropuhelu 
sekä jaetun ymmärryksen muodostaminen.

Kaupunginosavision sisällöt koostuvat kevään 
2018 aikana kolmessa visioillassa syntyneestä 
materiaalista, sekä ideoista ja näkemyksistä, 
jotka saatiin kaupunginosan asukkaille 
suunnatun karttakyselyn kautta. Kyselyyn 
saatiin yli 2000 vastaajan näkemykset. Ideat 
tulevaisuuden kaupunginosasta jalostuivat 
visioilloissa muun muassa nostamalla yhteiseen 
keskusteluun tärkeiltä tuntuneita teemoja. 

Visiossa painottuvat kaupunginosan 
kehittämisen potentiaalit ja vahvuudet. 
Visiotyötä varten perustetussa Facebook-
ryhmässä käytiin paljon keskustelua Länsi-
Herttoniemen täydennysrakentamiseen 
liittyvistä huolista ja samalla tunnistettiin 

JOHDANTO

Vision ja virallisen suunnittelun (vrt. kaavoitus) ero. (Lähde: State Planning Office 2003).

Visio on unelma 
Visio kuvailee 

Visio on runoutta 
Visiossa on kyse mahdollisuuksista 

Visio kuvaa ”mitä” 
Visio on tavoite 

Visio vetoaa mielikuvitukseen 
Visiota tavoitellaan

Suunnitelma on luonnos 
Suunnitelma analysoi 

Suunnitelma on proosaa 
Suunnitelmassa on kyse käytännöistä 

Suunnitelma näyttää ”miten” 
Suunnitelma on lainvoimainen asiakirja 

Suunnitelma vetoaa järkeen 
Suunnitelmaa toteutetaan

kehitettäviä paikkoja. Yhteistyöryhmällä 
oli tärkeä rooli yhteisen keskustelun ja 
näkemyksen rakentajana. Kaupunginosavisio 
on synteesi työn aikana synnytetyistä ideoista 
ja luo pohjan Herttoniemen kaupunginosan 
tulevaisuuden kehittämiselle. 
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KAUPUNGINOSAVISIO
Herttoniemenranta, 
Länsi-Herttoniemi, 
Roihuvuori
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Herttoniemen kaupunginosan 
erityispiirteiden pohjalta on muodostettu 
sekä asukkaille että matkailijoille 
suunnattuja kokonaisuuksia. Nämä 
vetovoimatekijät toimivat alustoina 
yhteisöllisyyden lisäämiselle, 
tapahtumille, oppimiselle, virkistymiselle 
ja uudelle liiketoiminnalle. Kaikki 
tiedot vetovoimatekijöistä on 
kaupunginosassa vierailevalle tai 
asuvalle helposti löydettävissä ja 
saavutettavissa. Yhteen kokonaisuuteen 
tutustumalla vierailijat saavat vaivatta 
tietää myös muista attraktioista.

1 VETOVOIMATEKIJÄT
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Herttoniemen liikuntapuisto on 
yksi Helsingin innostavimmista 
liikuntapaikoista sekä kesä- että 
talvilajien harrastajille. Puisto tarjoaa 
elämyksiä perinteisistä ja uusista 
lajeista kiinnostuneille. Vaativampien 
lajien ohella keskus palvelee helposti 
saavutettavana lähiliikuntapaikkana 
kaikenikäisille kaupunkilaisille.

Liikuntapuisto
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Herttoniemen metroaseman ja 
Marimekon myymälän välisestä 
vyöhykkeestä on muodostunut 
elämyksellinen “designpolku”. 
Kaikkina vuodenaikoina kukoistava 
monipuolinen ja uudenlainen toiminta 
inspiroi sekä matkailijoita että 
paikallisia tekemään, osallistumaan ja 
viipyilemään kaupunginosan alueella.

Marimekko-polku
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Kaupunginosan 
arvokkaita arkkitehtuuri- ja 
rakennuskokonaisuuksia, puistoja 
ja rakennettua ympäristöä 
esittelee kansainvälisesti tunnettu 
“Arkkitehtuuripolku”. Polun 
kohteiden ja varrella kuplivan 
toiminnan kautta kaupunginosan 
asukkaat, helsinkiläiset ja matkailijat 
pääsevät tutustumaan alueen 
arvokkaaseen ja monipuoliseen 
kulttuuriympäristöön, historiaan, 
arvoihin ja perinteisiin.

Arkkitehtuuripolku
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Herttoniemen kaupunginosa 
on laajasti tunnettu portti 
läheisille luontoalueille. Kohteet 
tarjoavat kaikille kaupunkilaisille 
helposti saavutettavia 
virkistysmahdollisuuksia sekä luovat 
edellytykset kestävälle matkailu- ja 
luontoyrittäjyydelle. Herttoniemen 
metroaseman lähelle sijoittuvasta 
tai jopa täysin virtuaalisesta 
luontokeskuksesta saa palveluita, 
välineitä ja opastusta paitsi 
palveluntarjoajilta myös suoraan 
asukkailta. 

Portti luontoon
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Kaupunginosan ranta-alueet ovat 
aktiivisessa virkistyskäytössä ja 
tunnettuja sekä viihtyisyydestään että 
monipuolisuudestaan. Rantavyöhyke 
on yksi kaupunkilaisten tärkeimmistä 
kohtaamispaikoista, josta löytyy 
jokaiselle tekemistä tai koettavaa. 
Vyöhykkeellä vaihtelevat luonnontilaiset 
viheralueet ja urbaanimmat 
ajanviettomahdollisuudet. Helsingin 
vauhdilla kehittyvä saunakulttuuri 
kukoistaa eri puolilla kaupunginosan 
rantaviivaa. Rantavyöhykkeen 
saavutettavuutta on parannettu lisäämällä 
esteettömyyttä, tuomalla alueelle 
kaupunkipyörät ja lisäämällä kauttaaltaan 
info-tauluja ja opastuksia.

2 RANTAVYÖHYKKEEN 
KEHITTÄMINEN
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Kaupunginosan kahden 
metroaseman lähiympäristöt toimivat 
keskeisenä uuden rakentamisen 
kohteena Herttoniemen kasvaessa. 
Rakentamisella luodaan asuntoja 
kaupunkimaisesta asumisesta 
haaveileville, mahdollisuuksia 
palvelujen pitämiseksi alueella 
ja parannetaan liikenneyhteyksiä 
ja väyliä. Jatkossa asemat ovat 
monenlaisen toiminnan solmukohtia.

3 METROASEMAT
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Uudistettu Herttoniemen metroasema 
ja sen kaupunkimaisen viihtyisä 
ympäristö toimii solmukohtana 
alueen liikenteelle, toiminnalle 
ja ihmisille. Aseman päällä on 
asumista, työpaikkoja ja palveluita. 
Rakentaminen metroaseman 
ympäristössä on tiivistä ja korkeaa. 
Alue on keskustamaisen helposti, 
miellyttävästi ja turvallisesti 
saavutettavissa sekä kävelemällä 
että pyöräilemällä.

Herttoniemen Metroasema
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Siilitien metroaseman alueella 
palvelevat monet erilaiset palvelut, 
kuten lähikauppa ja ravintoloita. 
Metroaseman välittömässä 
läheisyydessä on uutta tornimaista 
asuinrakentamista ja alue on 
saavutettavissa mutkattomasti 
kävellen, pyöräillen sekä 
liityntäbusseilla.   

Siilitien Metroasema
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Herttoniemen kaupunginosa 
tarjoaa puitteet kukoistavalle 
kaupunkikulttuurille ja asukkaiden 
yllättäville kohtaamisille. Tilat ovat 
aktiivisessa käytössä ja niitä on 
riittävästi erilaisille toimijoille ja 
kaikkien kukkarolle.

4 TILAT JA ALUSTAT 
RUOHONJUURITASON 
TOIMINNALLE
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Kaupunginosan alueella on 
tunnistettu useita toimivia 
ratkaisuja yhteisten tilojen sujuvaan 
hallinnointiin ja käyttöön rohkeiden 
kokeilujen seurauksena. Alueen 
koulujen ja päiväkotien tilat ovat 
aktiivisessa yleishyödyllisessä 
käytössä ilta-, viikonloppu-, ja 
lomakausien aikoina. Kaupunkilaisten 
oma aktiivisuus on merkittävä alusta 
asukaskeskeiselle toiminnalle.

Tilojen hallinnoinnin ja 
käyttämisen kehittäminen
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Vajaalla käytöllä olevat ja asukkaita 
lähellä sijaitsevat muut kuin 
koulukäytössä olevat tilat on 
soveltuvin osin otettu asukas- ja 
järjestötoiminnan käyttöön. Tilojen 
käytön kestävyyttä vahvistavat 
uudenlaiset innovatiiviset varaus-, 
toiminta- ja sopimusmallit. Myös 
yhteisten ulkotilojen hyödyntäminen 
tapahtumapaikkoina on helppoa ja 
joustavaa.

Toimintaa tyhjiin tiloihin
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Kaupunginosan kaupallisten ja 
julkisten lähipalveluiden katoaminen 
on pysähtynyt. Asuinalueiden 
keskellä sijaitsevat ostarit ja 
torit elävät uutta nousukautta 
uudenlaisten palvelukonseptien, 
tapahtumien ja niiden päivitetyn 
ilmeen myötä. Koulu-, päiväkoti- ja 
muiden julkisten palvelujen määrä 
kasvaa jatkuvasti asukasmäärän 
myös kasvaessa.

5 OSTARIT JA PALVELUT
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Kaupunginosan vanhat ostarit 
ovat elinvoimaisia ja niiden 
siistit ja vehreät ilmeet kutsuvat 
kävijöitä viipyilemään. Uudessa 
ostaritulokkaassa Hertsissä palvelee 
kaupallisten palvelujen ohella 
houkutteleva uusi kirjasto ja asukkaat 
hyödyntävät Hertsin toiminnassaan 
ahkerasti. Kaupunginosan 
torialueilla on säännöllisesti 
toimintaa ja paikallisia tapahtumia. 
Herttoniemenrantaan on syntynyt 
uutta toritoimintaa.

Torit ja ostarialueet 
eläviksi
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Kaupunginosan koulu- ja 
päiväkotipalvelut on suunniteltu 
siten, että kaikille ryhmille on 
riittävästi paikkoja ja tilat sijaitsevat 
hyvin saavutettavissa paikoissa. 
Nuorille ja ikääntyneille on sopivia 
ja helposti saavutettavia tiloja ja 
palveluja muun muassa Hertsissä.

Eri-ikäisten palvelut 
ja tilat


