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Alkusanat  

 

Länsi-Herttoniemi ja Herttoniemenranta muodostavat tällä hetkellä noin 18 000 asukkaan alueen, jonka asu-

kasmäärä on uudisrakentamisen vuoksi vahvassa kasvussa. Tärkeimmät asukastoimintaa palvelevat nykyiset 

tilat ovat Herttoniemenrannassa nuorisotalon yhteydessä toimiva Asukastalo Ankkuri ja Länsi- Herttoniemessä 

Herttoniemitalo. Herttoniemitalo ei ole varsinainen asukastalo vaan konsepti, jossa Kettutie 8:ssa sijaitsevan 

kirjaston ja nuorisotalon tilojen asukaskäyttöä koordinoi Hertsikan Pumppu -osuuskunnan palkkaama asukas-

toiminnan koordinaattori.  

Herttoniemitalon tilat ovat aktiivisessa harrastuskäytössä, mutta talo puretaan muutaman vuoden kuluessa 

asuinrakentamisen alta, ja kirjasto ja nuorisotalo siirtyvät Herttoniemen metroaseman läheisyyteen rakennet-

tavaan lähipalvelukeskus Hertsiin. Myös asukastalo Ankkurin toiminta siirtyy uusiin tiloihin, koska nykyinen talo 

on peruskorjauksen tarpeessa.  

Uusien tilojen myötä käytössä olevat tilat pienenevät huomattavasti, eivätkä ne pysty tarjoamaan samanlaisia 

harrastusmahdollisuuksia kuin nykyiset tilat. Harrastustilojen tarve kuitenkin kasvaa lähivuosina alueen asukas-

määrän kasvaessa. Helsingin kaupungin tuoreen väestöennusteen mukaan Länsi-Herttoniemen asukasluku kas-

vaa vuoteen 2027 mennessä 1800 asukkaalla ja Herttoniemenrannan asukkaiden määrä 200 asukkaalla. Hert-

toniemen yritysalueella asuu tällä hetkellä noin 700 asukasta, mutta ennusteen mukaan asukasmäärä kasvaa 

peräti 2700 asukkaaseen*. Asukasmäärän kasvun ja toisaalta käytössä olevien tilojen vähenemisen vuoksi Hert-

sikan Pumppu -osuuskunta toteutti syksyllä 2017 projektin, jossa selvitettiin tahot, jotka käyttävät nykyisiä ti-

loja, heidän tilatarpeensa ja tulevaisuutta koskevat suunnitelmat. 

Kartoituksen tiedot on saatu haastatteluin, jotka ovat tapahtuneet puhelimitse tai tapaamisissa eri toimijoiden 

kanssa. Kartoittaja vieraili useassa eri paikassa tutustumassa toimintaan ja tiloihin. 

Hertsikan Pumppu sai kartoitusta varten Helsingin kaupungin asukasosallisuuden projektiavustusta 3000 euroa 

sekä painatusta varten asukasosallisuuden pienavustusta 500 euroa, joista Hertsikan Pumppu esittää lämpimät 

kiitokset. 

*Lähde: Pekka Vuori ja Seppo Laakso: Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2017-2050.  Ennuste alueittain 2017-2027. Helsin-

gin kaupungin tilastoja 12/2017. 

https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_10_04_Tilastoja_12_Vuori_Laakso.pdf 
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1 ALUEEN KESKEISIÄ TOIMIJOITA 

Tässä luvussa esitellään alueen keskeisimpiä toimijoita. Mukaan on otettu ne toimijat, joiden tilantarve on suuri 

sekä ne toimijat, jotka pienemmästä tilantarpeesta huolimatta ovat Herttoniemessä merkittäviä toimijoita alu-

eella. 

Herttoniemessä on ollut vilkasta asukastoimintaa jo pitkään. Länsi-Herttoniemen, niin sanotun vanhan Hertto-

niemen puolella, joka on valmistunut 1950- ja -60-luvuilla, asukas- ja järjestötoiminta on ollut vilkasta jo vuosi-

kymmeniä. Herttoniemenrannan puolella, nuoremmasta alueesta johtuen, asukastoimintaa on ollut vuosien 

aikana vaihtelevan aktiivista. Herttoniemenrannan ensimmäiset asuintalot valmistuivat 1994, ja alue on muu-

tamaa korttelia lukuun ottamatta rakennettu valmiiksi noin kahdessa vuosikymmenessä. 

1.1 Hertsikan Pumppu -osuuskunta 

 
Hertsikan Pumppu -osuuskunta on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen paikallisosuuskunta. Sen tarkoituk-

sena on rakentaa Herttoniemeen uudenlaista yhteisöllisyyttä. Hertsikan Pumppu hakee aktiivisesti kumppa-

neita paikallisista toimijoista ja muodostaa ja ylläpitää avoimia yhteistyöverkostoja. Pumppu tekee työtä hank-

kiakseen ja ylläpitääkseen riittäviä kokoontumis- ja harrastustiloja asukkaille ja kaikille herttoniemeläisille toi-

mijoille. Kokoontumistilat ovat kaiken yhteisöllisen toiminnan perusedellytys. 

Hertsikan Pumppu on ollut keskeisesti vaikuttamassa Herttoniemitalon syntyyn vuosien 2013-2014 aikana. 

Herttoniemitalo käsittää Herttoniemen kirjaston ja Kettutien nuorisotalon tilat osoitteessa Kettutie 8. Talon 

toiminta käynnistettiin, koska Länsi-Herttoniemeen haluttiin toimijoille helppokäyttöiset monitoimitilat erilaisia 

kokoontumistarpeita varten.  

Syksyllä 2014 osuuskunta palkkasi asukastoiminnan koordinaattorin tukemaan ja kehittämään talon toimintaa 

ja toimijaverkostoa. Herttoniemitalolla onkin järjestetty monenlaisia avoimia tapahtumia sekä ilmaisia tai oma-

kustanteisia kursseja. Hertsikan Pumppu järjestää nykyisin vuosittain neljättä kymmentä erilaista tilaisuutta. 

Vuodeksi 2017 osuuskunta sai Helsingin kaupungilta 30 000 euron avustuksen koordinaattorin palkkaukseen. 

Asukastoiminnan koordinaattorin työpiste on Herttoniemen kirjastossa, missä hän on tavattavissa maanan-

taista torstaihin klo 9-15. 

Alueella on todennäköisesti myös toimijoita, joilla tulisivat mukaan asukastoimintaan, jos saisivat tiedon sopi-

vista tiloista ja muusta tuesta (esim. Hertsikan Pumpun tarjoama tuki tiedotukselle ja tapahtumien järjestämi-

selle.)  

1.2 Herttoniemen Syke 

Herttoniemen Syke ry on paikallinen liikuntaseura, joka on perustettu Herttoniemen Naisvoimisteluseura -ni-

misenä vuonna 1953. Seuran toiminta painottuu ohjatun sisäliikunnan tarjoamiseen eri puolilla Herttoniemeä. 

Sykkeen liikuntatunneilla jumpataan ja tanssitaan sekä vesivoimistellaan uimahallissa. Tunnit soveltuvat naisille 

ja miehille. Lapsille on omat ryhmät. Ryhmiä on viikoittain 17, joista 7 kokoontuu Kettutien nuorisotalolla. Hert-

toniemen Syke on Suomen voimisteluliiton jäsen.  

Päätoimipaikat ovat Kettutien nuorisotalon liikuntasali, sekä Herttoniemenrannan liikuntahalli. Muita käytet-

tyjä liikuntatiloja ovat kirkon liikuntasali (Hiihtomäentie) sekä Ahmatien ja Hillerikujan koulut (2 liikuntatun-

tia/vk). Lisäksi Itäkeskuksen uimahallissa järjestetään viikossa kaksi tuntia vesijumppaa. 

Ryhmäliikuntatunnit ovat eritasoisia, jotta tarjontaa olisi mahdollisimman monelle. Hinnat pidetään edullisina, 

jotta mahdollisimman monella olisi varaa osallistua seuran tarjoamille tunneille. Seuran jäsenmäärä oli vuonna 

2016 noin 270 aikuista sekä 60 lasta. Seuralla oli vuonna 2016 11 ohjaajaa sekä kaksi apuohjaajaa.  
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1.3 Herttoniemi-seura 

 
Herttoniemi-seura ry, perustettu vuonna 1980, on perinteinen, puolueeton kaupunginosayhdistys. Seura tie-

dottaa toiminnastaan Herttoniemen postituslistan kautta, jossa on useampi sata vastaanottajaa. Postituslistalle 

voi kuka tahansa laittaa Herttoniemessä tapahtuvaan toimintaan liittyviä ilmoituksia. Seura ylläpitää Hertto-

niemi kaikille -Facebook-sivustoa. Seura kustantaa ja toimittaa kerran vuodessa ilmestyvää Herttoniemeläinen 

-lehteä. Seura järjestää vuosittain alkusyksystä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa koko perheelle tar-

koitetut Herttoniemen kyläjuhlat, pitopaikkana on Herttoniemen urheilukenttä. Seura tekee yhteistyötä paikal-

listen muiden toimijoiden kanssa. Seuran toiminnan painopistealueita ovat seuraavat asiat: 

 

Kaavoitus 

Seura seuraa yleis- ja asemakaavoitusta sekä muita kaupungin suunnitelmia Herttoniemen, Herttoniemenran-

nan ja Herttoniemen yritysalueen sekä Karhunkaatajan alueella. Ajankohtaisista kaavahankkeista tiedotetaan 

asukkaita ja järjestetään tarvittaessa yleisötilaisuuksia, kaavakävelyitä ja kaavatyöpajoja, usein kirjaston tiloissa. 

 

Viljelypalstat 

Seura hallinnoi Fastholmassa sijaitsevaa kahta viljelypalsta-aluetta, jotka seura on vuokrannut Helsingin kau-

pungilta. Aarin kokoisia palstoja on yhteensä 170, mutta palstaviljelijöitä noin 200, koska osa palstoista on jaettu 

kahtia. Palstoja vuokrataan ensisijaisesti Herttoniemen asukkaille. 

 

Talviuinti 

Herttoniemen Hylkeet on Herttoniemi-seuran talviuimarijaosto. Herttoniemi-seura vuokraa vuosittain liikunta-

virastolta Tuorinniemen uimakopit ja -laiturin avantoineen talviuimarien käyttöön talvikaudeksi syyskuun alusta 

toukokuun loppuun. Seura huolehtii talviuinnin järjestelyistä yhdessä kaupungin kanssa. Talviuimareita on viime 

vuosina ollut noin 230. 

 

Ympäristöasiat 

Kansallinen kaupunkipuisto -hanke, haitallisten vieraslajien torjunta. 

 

Seurassa on noin varsinaista 210 jäsentä. Luvussa ei ole mukana palstaviljelijät eivätkä talviuimarit. Seuran joh-

tokunta kokoontuu kerran kuukaudessa. Kokouspaikkoina ovat olleet kirjaston tilat ja Heka Karhulinnan kerho-

huone. 

 

1.4 Eloa Herttoniemenrantaan ry 

Eloa Herttoniemenrantaan ry on uusi Herttoniemenrannassa toimiva kaupunginosayhdistys. Yhdistyksen tar-

koituksena on toimia Herttoniemenrannassa olevien asukkaiden, yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten yhdistä-

jänä, sekä parantaa alueella asuvien ja toimivien ihmisten yhteistoimintaa ja hyvinvointia. Tarkoituksena on 

myös vahvistaa Herttoniemenrannan elinvoimaisuutta. 

Eloa Herttoniemenrantaan ry haluaa innostaa alueen asukkaat ja muut toimijat kehittämään Herttoniemenran-

nan kaunista kaupunginosaa aina vaan paremmaksi muun muassa tapahtumien ja muun paikallistoiminnan 

kautta. Tarkoitus on tuoda kaupunginosaan yhdessä eloa, iloa, väriä ja viihtyisyyttä sekä vahvistaa yhteistyötä 

lähialueiden kanssa. 

Ryhmään ovat tervetulleita kaikki sekä yksityishenkilöt että yritykset, jotka haluavat kannattaa ja kannatella 

Herttoniemenrannan kestävää kehitystä ja hyvinvointia.  
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1.5 SPR - Herttoniemen osasto 
 

SPR:n Herttoniemen osastoon kuuluu noin 330 jäsentä. Toiminnassa aktiivisesti mukana olevia vapaaehtoisia 

on noin sata.  SPR Herttoniemellä on vuokrattuna oma pieni tila, korttelitupa, asuintalon alakerrasta osoitteessa 

Siilitie 7. 

 

Suomen Punaisen Ristin Herttoniemen osastolla on säännöllistä viikoittaista toimintaa kahdessa eri osoitteessa. 

Omassa korttelituvassa Siilitiellä järjestetään torstaisin vanhuksille kahvitilaisuus.  Herttoniemen säätiön kerho-

huoneella Näätätie 21 järjestetään kerran viikossa eläkeläisten Hertta-klubi, jossa tarjotaan yhteisen seuran 

lisäksi keittolounasta. Kävijöitä Näätätiellä on ollut keskimäärin 30 henkilöä. Lisäksi muutama kerta syksyn 2017 

aikana järjestettiin Näätätien tiloissa vanhuksille Leppoisat lauantait -iltapäivä, joissa kävijöitä on ollut keski-

määrin 40 henkilöä.  

 

Herttoniemenrannassa, osoitteessa Petter Wetterintie 4, sijaitsevassa kerhohuoneessa järjestetään torstaisin 

maahanmuuttajille suunnattu Kaverikerho, jonka tavoite on parantaa maahanmuuttajien suomen kielen taitoa 

ja kulttuurin tuntemusta. Kielenopetus torstaisin klo 15-16.30, ja tiistaisin pieni keskusteluryhmä klo 15-16.30. 

 

Muuta toimintaa ovat olleet vierailut Kettutien palvelutalossa sekä Herttoniemenrannan koulussa pidetyt läk-

syhelpit. Lisäksi syksyllä 2017 järjestettiin ensiapukurssi (Näätätie 21), ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan kurssi 

sekä henkinen tuki-kurssi. Jälkimmäiset kurssit järjestettiin yhdessä Helsingin työväenopiston kanssa Itäkeskuk-

sessa sijaitsevassa kulttuurikeskus Stoassa. Herttoniemen kirjaston tiloissa on pidetty joitain kokouksia ja van-

hustentilaisuuksia. 

 

Vuoden 2017 aikana järjestettiin kotouttamista tukeva Helsingin kaupungin tilaama Asumisen Aakkoset -kurs-

situs, 10 kurssikertaa. Kurssilaisiksi ilmoittautuneita oli lähes kaksisataa. Kurssit pidettiin Nuorisosäätiön kerho-

tiloissa, Kontulan lähiöasemalla, Pasilan asukastalossa, Saton kerhotiloissa ja Diakonissalaitoksen Kontulassa si-

jaitsevassa Lastenkaaren tiloissa. 

 

Haasteena SPR:n Herttoniemen osastolla on se, että toiminta on hajautunut moneen paikkaan. Opastus varsin-

kin senioreille on haasteellista, samaan osoitteeseen löytäisi paremmin. Myös materiaalin kuljetus paikasta toi-

seen asettaa haasteita. 

 

1.6 MLL:n Herttoniemen paikallisyhdistys   

 
MLL Herttoniemi on perustettu v. 1947 nimellä Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton – Herttoniemi-Laa-

jasalon paikallisosasto. Vuodesta 1998 yhdistys on toiminut nykyisellä nimellään Mannerheimin Lastensuojelu-

liiton Herttoniemen paikallisyhdistys ry. 

 
MLL Herttoniemen paikallisyhdistys tekee vapaaehtoistyötä herttoniemeläisten, herttoniemenrantalaisten ja 

kulosaarelaisten lasten ja lapsiperheiden hyväksi. Vuosien aikana on järjestetty mm. lukuisia musiikkileikkikou-

luja ja liikuntakerhoja, koko perheen konsertteja, lastentarvikekirpputoreja, suojatiepäivystyksiä koulujen alka-

essa, kuvataideleirejä, luontoretkiä sekä otettu kantaa päätöksiin, jotka ovat koskettaneet lapsiperheiden ase-

maa toiminta-alueellamme. MLL Herttoniemen perhekahvila on toiminut Asukastalo Ankkurissa (Paasivaaran-

katu 6) jo vuodesta 1998 alkaen. 
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1.7 HerTo 
HerTo on perinteinen vuonna 1921 perustettu kaupunginosaurheiluseura, joka on kasvanut yhdessä kaupun-

ginosansa kanssa, lajina jalkapallo. Seurassa on tällä hetkellä uudelleen käyntiin puhallettua junioritoimintaa 

sekä kolme miesten joukkuetta.  
 

HerTon juniorijoukkueiden toiminta perustuu ajatukseen hyvän mielen harrastuksesta lähellä kotia. Joukkuei-

den toiminnassa keskeistä on liikkumisen ja pelaamisen ilo, eikä seuralla ole lapsille lainkaan kilpajoukkueita. 

Junnujen harjoitukset ovat ikäkaudesta riippumatta vain kerran viikossa. Talvella harjoitellaan koulujen saleissa 

(Heryk, Ahmatie ja Näätätie) ja kesällä treenipaikka on Herttoniemen urheilukenttä, jonka perustamisessa 

HerTo oli aikanaan merkittävässä roolissa. Toukokuussa alkavalla kesäkaudella kenttä täyttyy junnuista vähin-

tään kahtena iltana viikossa. Toimintaa kehitetään ja lisätään lasten niin halutessa. 

 

Vuoden 2015 alussa perustettiin junnujoukkueet kolmelle ikäluokalle ja 2017 keväällä aloitti jo seitsemäs jouk-

kue. Junnuja on tällä hetkellä noin 110 lasta 2008-2012 ikäluokista ja keväällä voi syntyä taas pari uutta joukku-

eellista. HerTon junioritoiminta saatiin käyntiin pitkälti paikallisten asukkaiden oman aktiivisuuden ansiosta.  

 
Herttoniemen Toverit jatkaa hyvin alkanutta aikuisten harrastejalkapallotoimintaa. Ykkösjoukkue pelaa 3-divi-

sioonassa, kakkosjoukkue 5-divisioonassa ja ikämiehet jatkavat harrastamista yli 35-vuotiaissa. Talveksi on ai-

kuisten futsal-vuoro varattu tiistaille klo 18.30-19.30 ja treenipaikkana Herttoniemen yhteiskoulun iso liikunta-

sali. Toimintaa ohjaa valmentaja ja treenien aikana harjoitellaan jalkapallon perustaitoja, mutta myös pelataan. 

 

HerTo säilytti aiemmin varusteitaan urheilukentän huoltorakennuksessa, mutta tällä hetkellä varusteet ovat 

säilytyksessä Herttoniemi-säätiön kerhohuoneella tai jokaisen joukkueen mukana. HerTo toivoo, että säilytysti-

lat saataisiin takaisin urheilukentälle. Toiveissa olisi myös, että urheilukentälle saataisiin kuplahalli vaikka vain 

talveksi harjoittelua varten. 

 

1.8 HJK Juniorit - HJK East 
 

Helsingin Jalkapalloklubilla eli HJK:lla on vilkasta jalkapallotoimintaa eri kaupunginosissa. HJK ry:n kaupungin-

osaksi kutsutaan aluetta, jolla seura järjestää toimintaa. HJK:lla on toimintaa kahdeksassa eri kaupunginosassa: 

Arabianrannassa, Eastissa (Laajasalo/Herttoniemenranta), Itäkeskuksessa, Kannelmäessä, Lauttasaaressa, Mal-

milla, Munkkiniemessä sekä Töölössä. HJK ry:n alaisuudessa jalkapalloa harrastaa yli 3000 pelaajaa. 

 

HJK East, joka toimii Herttoniemenrannassa ja Laajasalossa pitää sisällään viisitoista joukkuetta eri ikäisille po-

jille. Lisäksi tyttöjen joukkueita on kolme. Tänä keväänä perustetaan myös uusi tyttöjen sekä poikien joukkue, 

jolloin joukkueita on yhteensä 20. Pelaajia joukkueissa on tällä hetkellä yhteensä 380. 

 

HJK Eastin joukkueet harjoittelevat Laajasalossa Ilomäentien nappulatekonurmella, Herttoniemenrannan liikun-

tapuiston kentällä, sekä talvella Myllypuron palloiluhallissa ja joissakin muissa alueen koulujen saleissa. Ilomä-

entien nappulatekonurmi on käytössä myös talvella, mutta kentän pakkasraja on -12 astetta. Mikäli pakkasta 

on enemmän, niin kenttä on suljettu ja harjoitukset joudutaan usein perumaan. 

 

HJK Eastilla on talvisaikaan suuri pula sisätilaharjoittelupaikoista, koska riittävän suuria liikuntasaleja ei ole tar-

jolla tarpeeksi Herttoniemenrannan alueella. Herttoniemenrannan liikuntahallista on pystytty varaamaan vain 

3,5 tuntia viikossa, mutta tarve vuoroille olisi moninkertainen. Laajasalon liikuntahallista on saatu vuoroja vain 

sunnuntai-päiville. Ihanteellisinta olisi se, että lapset ja nuoret pystyisivät harrastamaan jalkapalloa kotikaupun-

ginosassaan läpi vuoden. 
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1.9 Herttoniemeläiset kuorot 

 
Sekakuoro Herttoniemen Sointu esittää kevyttä musiikkia, esimerkiksi elokuvasävelmiä, kansanlauluja, laidasta 

laitaan. Kuoroa johtaa muusikko Henna Dolk Viksten. Kuoro harjoittelee Herttoniemen kirkolla. 

 

Liisa-Maria Nitovuoren mukaan Herttoniemen Sointu kaipaa tilaa, jossa voisi pitää pidempiä viikonloppuharjoi-

tuksia. Tällöin olisi tarpeen keittiö sekä mahdollisuus jakaantua välillä useampaan huoneeseen (äänieristyksen 

takia sermit ym. eivät oikein riitä). Tällaiseen tilaan ei ole tarvetta kovin usein. Parhaita olisivat muunneltavat 

tilat. Kuoro on ollut kerran Hiihtäjäntiellä Mielenterveysyhdistys Helmin tiloissa, jotka olivat muuten ideaalit, 

mutta aika kylmät. Siellä ei viikonloppuisin ja iltaisin ole juuri mitään. Kuorolla ei ole tiedossa, onko sen käytön 

laajentaminen mitenkään realiteettien rajoissa.  

 
Oravatien kuoro on aloittanut toimintansa 2001 alkuvuodesta. Kuorossa on koko sen toiminnan ajan (17 

vuotta) ollut 10 - 12 jäsentä. Johtajina ovat toimineet alan ammattilaiset. Kuoron jäsenet ovat pääosin Hertto-

niemen asukkaita. Kuorolaiset maksavat kuoronjohtajan palkkiot. Jäsenten vaihtuvuus on ollut vähäistä ja uu-

sia jäseniä on saatu omista verkostoista. Esiintymisiä on ollut matkan varrella Herttoniemessä ja Roihuvuo-

ressa erilaisissa juhlissa ja tapahtumissa. 

 

Kuoro kokoontuu harjoittelemaan tällä hetkellä kerran viikossa maanantai-iltaisin. Kokoontumiset on pidetty 

niiden kuoron jäsenten kodeissa, joissa on kunnollinen piano. Tällaista harjoitustilaa ei Herttoniemestä ole 

muutoin löytynyt. 

 

Oravatien kuoron toiveena olisi löytää Länsi-Herttoniemestä kunnollinen kuoron harjoitustila. Siellä tulee olla 

vireessä oleva piano, tilaa riittävästi noin 15 hengelle sekä tyydyttävä akustiikka kuorolaulua varten. Ilmanvaih-

donkin pitää olla tyydyttävä. Tila tarvitaan viikoittain tiettynä ajankohtana. Kesäkuukausina kuorolla ei ole toi-

mintaa. Parhaimmillaan tila on maksuton tai tilankäyttömaksun tulee olla hyvin kohtuullinen. 

 

1.10 Herttoniemitalon Perhekahvila ja Herttoniemi English Playgroup 

 
Herttoniemitalon Perhekahvila järjestetään kerran viikossa maanantaisin klo 10-12, pois lukien kesä-, heinä- ja 

elokuu, Kettutien nuorisotalon tiloissa. Kahvila toimii vapaaehtoisvoimin, ja sitä hoitaa 5-6 henkilöä kukin 

omalla vuorollaan. Perhekahvila on perustettu muutama vuosi sitten. Kahvilassa käy tyypillisesti noin 30 henki-

löä, mutta parhaimmillaan kävijöitä voi olla jopa viisikymmentä. Kahvin lisäksi kävijöille tarjotaan pientä syötä-

vää, esimerkiksi leipää ja hedelmiä, jotka maksavat yhden euron per käyntikerta. 

Herttoniemi English Playgroup HEP on leikkiryhmä kaksikielisille esikouluikäisille lapsille, joilla on kotikielenään 

englanti. Leikkiryhmää vetävät lasten vanhemmat. Ryhmän tarkoitus on tuottaa positiivista kiinnostusta eng-

lannin kieleen hauskan tekemisen ja leikkimisen kautta. Vanhempien toivotaan olevan mukana ryhmän aikana. 

HEP kokoontuu joka toinen lauantai Herttoniemitalolla nuorisotalon tiloissa. 

1.11 Herttoniemen ruokapiiri 

 
Herttoniemen vuonna 2010 perustettu ruokapiiri toimii Herttoniemen ruokaosuuskunnan alla. Ruokapiirin jä-

senet tilaavat luomu- ja lähiruokaa suoraan tuottajilta: ei ylimääräisiä väliportaita eikä ruoanhävikkiä. Ruokapii-

rillä on ollut muutaman vuoden ajan kirjastolla ruoan jakelupiste ja pieni kauppa. Kirjaston ja ruokapiirin yhteis-

työ onkin ainutlaatuinen kokeilu Suomessa. Jäseniä on tällä hetkellä yli 300. 



11 

Ruokaosuuskunta on Suomen ensimmäinen vuonna 2010 perustettu csa-maatila (community supported agri-

culture). Osuuskunta viljelee biodynaamisesti peltoa Vantaan Korsossa ja pellon ”osakkaina” ovat ruokaosuus-

kunnan jäsenet. Jäsenet hakevat satokauden aikana sato-osuutensa viikoittain jakelupisteistä. He osallistuvat 

myös talkootöin Kaupunkilaisten omalla pellolla. Osuuskunnalla on tällä hetkellä eri puolilla Helsinkiä viisi sa-

donjakopistettä. 

Ruokapiirin Herttoniemen jakelupisteen sijainnista kirjaston purkamisen jälkeen ei ole vielä tietoa tai suunnitel-

mia. 

1.12 Herttoniemi Block Party / Kulttuuriyhdistys 008  

 
Herttoniemi Block Party (HBP) on paikallisten asukkaiden muodostama yhteisö, joka on järjestänyt vuosina 2016 

ja 2017 samannimisen, molempina vuosina yli 15 000 kävijää keränneen suurtapahtuman Herttoniemessä. Pää-

paino on musiikilla, vuonna 2017 oli kuudella eri lavalla lähes viisikymmentä eri esiintyjää. 

 

Musiikki ja muu ohjelma levittäytyy laajalle festivaalialueelle, joka ulottuu Herttoniemen yritysalueelta Länsi-

Herttoniemeen, jossa on lapsille oma tapahtuma. Herttoniemi Block Party on alueen asukkaiden vapaaehtois-

voimin järjestämä ja alueen yritysten ja yhteistyökumppanien mahdollistama, kaikille avoin ilmaistapahtuma, 

joka yhdistää Herttoniemen ja sen lähialueiden asukkaat yhteiseen juhlapäivään. 

 

HBP:n aktiivijäsenet ovat perustaneet syksyllä 2017 Kulttuuriyhdistys 008:n järjestämään Herttoniemi Block Par-

tya. 
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2 NYKYISET ASUKASTOIMINNAN TILAT 

 
Länsi-Herttoniemen ja Herttoniemenrannan keskeisimmät asukastoimintaa palvelevat tilat ovat Kettutie 8:ssa 

sijaitseva Herttoniemitalo (esim. Herttoniemen kirjasto ja Kettutien nuorisotalo) sekä Herttoniemenrannassa 

sijaitseva Herttoniemenrannan nuorisotalo/Asukastalo Ankkuri. Kummassakin talossa on sekä kaupungin pal-

veluyksiöitä että kansalaisjärjestöjä palvelevia tiloja. Tässä luvussa esitellään tilat ja niiden keskeiset käyttäjät. 

 

2.1 Herttoniemitalo 
Kettutie 8 

Vuonna 1972 valmistuneen Herttoniemitalon muodostavat Herttoniemen kirjasto (yläkerta) ja Kettutien nuori-

sotalo (alakerta). Herttoniemitalo poistuu käytöstä, kun lähipalvelukeskus Hertsi valmistuu arviolta vuonna 

2020. Tällöin kirjasto ja nuorisotalo siirtyvät lähipalvelukeskus Hertsiin. Herttoniemitalo puretaan ja tilalle ra-

kennetaan asuinrakennuksia. 

 

 
Kuva: http://herttoniemitalo.fi/kuvagalleria /Jannica Stelander 

 

Herttoniemitalon kohderyhmänä ovat kaikki ihmiset iästä ja asuinpaikasta riippumatta, sekä myös yhdistykset, 

yhteisöt ja yritykset (mm. asunto-osakeyhtiöt). Talossa on sekä maksuttomia että maksullisia (asuntoyhtiöiden 

kokoukset, liiketoiminta) aktiviteetteja. 

Erilaisia kursseja, sekä maksullisia että maksuttomia, järjestetään Hertsikan Pumpun koordinoimana sekä kir-

jaston että nuorisotalon tiloissa. Tiloja on mahdollista käyttää myös esitelmä- ja keskustelutilaisuuksiin sekä 

pienimuotoisiin juhliin. Tiloissa on kopiointi- ja tulostuspalvelut, joita esim. freelancerit voivat hyödyntää. 

2.1.1 Herttoniemen kirjasto 

Herttoniemen kirjastossa on tiloja, jotka sopivat erinomaisesti yhdistysten kokouksille, asukasilloille, pieniin 

konsertteihin, suunnittelupäiviin ynnä muihin. Kirjastolle ei myönnetä vakituisia käyttövuoroja. Tilat ovat käy-

tössä kirjaston aukioloaikoina.  
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Tilat 

 

Kirjastosali 

Kirjastosalissa on useita eri nurkkauksia, jotka sopivat pienempien kokousten (2-10 henkeä) pitämiseen. Tar-

peen mukaan voidaan tilaa muokata myös isommille tapahtumille. 

 

Tapahtumatila 

Tapahtumatila sijaitsee kirjaston perällä ja on kooltaan noin 40 m². Tila on muokattavissa tilaisuuden luonteen 

mukaan. Tilaan saa istumapaikkoja n. 30 hengelle, pikkulapsia mahtuu jopa 50. Tilasta löytyvä tekniikka: video-

tykki, valkokangas, cd-soitin, kaiuttimet, vahvistin ja PlayStation 3-pelikonsoli 

 

Tapahtumatilan näyttelyseinä 

Näyttelyalueen seinän pinta-ala on noin 20 m² Näytteille voi asettaa valokuvia, maalauksia, kudonnaisia, pat-

saita. Paikallisia taiteentekijöitä suositaan. Tila varataan kerralla noin kuukaudeksi, mutta myyntinäyttelyä siinä 

ei voi järjestää. 

  
Seurakunnan aulakahvila kirjastossa.                       Näyttelyn avajaisia  kirjaston tapahtumatilassa.       Herttoniemeen Ruokapiirin myymälä.             

Kuva: Jannica Stelander                      Kuva: Ari Virtanen       Kuva: Raimo Mäkelä  

Käyttäjät 

Herttoniemen kirjaston tiloja ovat käyttäneet vuoden 2017 aikana: 

- Herttoniemen Pumppu tapahtumiin, palavereihin 

sekä hallituksen kokouksiin, esim: 

- Kompostointi- ja hapatuskurssi 

- Elävän mallin piirustuskurssi 

- Hertsika ja muu maailma -luento-

sarja 

- Herttoniemen ruokaosuuskunta 

- Herttoniemi-seura 

- ruokapiiri 

- Virne -käsityöpiiri 

- kirjoittajapiiri 

- Laajasalon opisto 

- äiti-vauvaryhmä 

- As Oy Karhutie 42 

- hygieniapassikurssi SPR 

- näyttelynavajaiset 

- musiikkitapahtuma 4kpl 

- yksityisten varauksia 5 kpl 

- Amnesty -järjestö 

- Herttoniemi Block Party 

- liikuntavirasto 

- Syke 

- Herttoniemen toverit 

- nuorisotalo 

- Lähe-kokous 

- yksityisiä 4 kpl 

Lisäksi kirjastossa on Hertsikan Pumpun asukastoiminnan koordinaattorin info- ja työpiste 

2.1.2 Kettutien nuorisotalo 
 

Nuorisoasiankeskuksen Kettutien nuorisotalo on toiminut vuodesta 1972 asti samoissa tiloissa osoitteessa Ket-

tutie 8. Tiloja on yhteensä 675 m². Nuorisotalon tilojen pääkäyttäjä on luonnollisesti nuorisotoimi, mutta tilat 
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ovat myös muiden toimijoiden vilkkaassa käytössä. Tilojen varaaminen tapahtuu suoraan nuorisotalolta haku-

lomakkeella. Tiloja löytyy sekä pienille kokouksille, perhejuhlille että isommille tapahtumille. Kaikki tilat ovat 

esteettömiä ja tiloissa on myös inva-WC. 

 

Nuorisotalon tilat ovat asukkaiden käytössä silloin, kun siellä ei ole nuorisotalon omaa toimintaa. Hertsikan 

Pumppu järjestää muun muassa joka toinen lauantai-iltapäivä työpajan. Työpajojen aiheet vaihtelevat joogasta 

aikuinen-vauva -tanssiin sekä burleskista Alexander-tekniikkaan. 

 

Nuorisotalon omaa käyttöä on maanantaista perjantaihin seuraavasti: 

Varhaisnuoret ma, ke, to ja pe klo 12-16.30 

Nuoret ma, ke, to klo 17-21, pe klo 17-21 

Lauantaisin on taloa pidetty aiemmin auki vertaisnuorten toimesta. Tätä toimintaa ei ole syksyllä 2017. 

   
Nuorisotalon aula .                   Herttoniemitalon perhekahvila                     Nuorisotalon sisäänkäynti. 

Kuva: http://kettutie.munstadi.fi                   Kuva: www.facebook.com/groups/herttoniemenperhekahvila http://kettutie.munstadi.fi 

 

Tilat 

Aula ja keittiö 

Nuorisotalossa on avara aula oleskeluun, jonka vieressä/yhteydessä on keittiötilat.  

 

Sali 

Esiintymislava, videotykki. Tilaan mahtuu mukavasti n. 20-50 henkeä tilaisuuden luonteesta riippuen. Siirreltä-

viä tuoleja löytyy paljon, ja pöytiä voi liikutella muista tiloista. Tilassa voi pitää esimerkiksi liikunta- tai musiik-

kitapahtumia. Salissa on myös näyttämö ja äänentoistolaitteet. 

Kokoustila 

Tilassa siirreltävät kokouspöydät ja tuolit 20 hengelle. Katossa on kiinteä videotykki ja valkokangas. Tilassa on 

myös iso sohvaryhmä. 

 

Takakeittiö. Keittiössä mahdollisuus laittaa kokoustarjoilut tai vaikka valmistaa ruokaa ja leipoa. 

Bänditila 

Tilaan mahtuu soittamaan max. kuusi henkilöä. Tilassa on rummut, sähkökitara, keyboard ja basso. 

   
Herttoniemen Syke, liikuntatunti salissa             Bänditila                             Hertsikan Pumpun kahvila nuorisotalon keittiössä 

Kuva:  www.herttoniemitalo.fi               Kuva: http://kettutie.munstadi.fi                         Kyläjuhlissa 2014. Kuva: Raimo Mäkelä 
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Nuorisotalon käyttäjät: 

- Herttoniemen Syke ry 

- Herttoniemen soveltavan draaman kollektiivi 

- Lastenliitto-musiikkileikkikoulu  

- MLL-streetdance ryhmät 

- AA-ryhmä 

- Hertsikan Pumppu mm: 

- Monaliiku-maahanmuuttajanaisten liikuntaa 

- Mieto ry-Kaakkois-Helsingin mielenterveysseura 

- Tai Chi Chuan ry 

- Pelikan ry -lasten ja nuorten yhdistys 

- Konsom nuoret ry 

- Improvisaatioryhmä Naamat 

- Hertsikan Pumppu 

 -Perhekahvila 

 -English Playgroup 

 -taiji 

 jooga

 

2.2 Herttoniemenrannan nuorisotalo/Asukastalo Ankkuri 

Paasivaarankatu 6 

  
Kuva: www.facebook.com/Asukastalo-Ankkuri 
Nuorisoasiankeskuksen tiloissa toimii sekä nuorisotalo että asukastalo Ankkuri. Asukastalon toiminta keskittyy 

aamupäivään, nuorisotalon iltapäivään ja iltaan.  Nuorisoasiankeskus luopuu Paasivaarankadun tiloista, kun 

lähipalvelukeskus Hertsi valmistuu. Myös asukastalo Ankkuri joutuu tällöin lopettamaan toimintansa kysei-

sissä tiloissa.   

2.2.1 Nuorisotalo 

Tilat ovat nuorisotoimen käytössä päivittäin klo 14-21, pienimmille klo 14-16 ja yläasteikäisille klo 17-21. Nuo-

risotalon tiloista on varattavissa erilaista toimintaa varten liikuntasali sekä iso toimintatila keittiöineen. Talolle 

on esteetön kulku. 

Tilat 

Liikuntasali: pääasiassa tanssi- ja pelitoimintaan tarkoitettu sali noin 20 hengelle  

Keittiö: Varusteltu keittiö on ison toimintatilan yhteydessä, jossa on tiskikone ja perusastiasto (tiedustele). 

Iso toimintatila: pitkä pöytä kokouksiin, sohvia, tv, noin 20 hengelle 

Käyttäjät 

- Asukastaloyhdistys Ankkuri 

- Nuoret Kotkat 

- Mannerheimin lastensuojeluliitto, Herttoniemen osasto 
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2.2.2 Asukastalo Ankkuri 

Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry:n asukastalon toiminta painottuu aamupäiviin ja viikon-

loppuihin. Asukastalo on auki päivittäin klo 10-13. Asukastalo Ankkurissa on asukaskoordinaattorin toimisto. 

Toimistossa annetaan sosiaaliohjausta torstaisin. Ankkurin jäsenillä on etuna käyttää toimiston palveluita ku-

ten tulostuspalvelua.  Asukastalo Ankkuri tekee myös aktiivista yhteistyötä päivittäin nuorisotalon kanssa esi-

merkiksi tapahtumien järjestämisessä. Asukastalon ei tarvitse maksaa tilojen käytöstä kaupungille. 

 

Kuva: www.facebook.com/Asukastalo-Ankkuri 

Asukastaloyhdistys Ankkuri ry on perustettu yhteistyössä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa. 

Mukana suunnittelussa oli myös Herttoniemen seurakunta sekä useita muita tahoja sekä asukkaita. Yhteistyö-

tahoja ovat Herttoniemen sosiaaliasema/yhdyskuntatyö, Herttoniemi-seura, Herttoniemen seurakunta, Ihmis-

oikeusliitto, Liikuntavirasto, Monaliiku ry, MLL Herttoniemen paikallisyhdistys, Sovinto ry sekä muut asukasta-

lot, maahanmuuttajien yhdistykset sekä alueen asukkaat ja yhdistykset.  

Asukastalossa on myös työkokeilua ja työharjoittelijoita. Työharjoittelut painottuvat työkokeiluun, kieliharjoit-

teluun sekä kuntouttavaan työtoimintaan.  Lisäksi asukastalolla on sosionomiopiskelijoita sekä palkkatuki-

työssä yksi työntekijä.  

Ankkuri on Etelä Suomen ETNON (Etnisten suhteiden neuvottelukunta) sekä Monihelin jäsen. Moniheli ry, mo-

nikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto, on vuonna 2010 perustettu monikulttuuriyhdistysten yhteistyöver-

kosto, jolla on yli 100 jäsenjärjestöä. 

Ankkurin tiloissa toimii ympäri vuoden Viipuri-keräys. Ankkuri kerää yhteistyökumppanien kanssa vaatteita, 

kenkiä ym. hyväntekeväisyyteen Viipuriin. 

 

Käyttäjät: 
Asukas- ja perhekahvila:  
ti, ke, to lounaskahvila klo 10.30-12.15 

ke MLL:n perhekahvila 10-13  

to asukaskahvila 10-13 

Tarjolla päivittäin myös ilmaista kouluruokaa noin klo12.15 alkaen. Kävijämäärät: hiljaisempi päivä noin 30 

henkeä. Kun on tarjolla lounasta, kävijöitä on 50-60 henkeä, lounas-annoksia myydään noin 20. 

 
ma-ilta järjestöillä, harrasteryhmiä 

kerran kuussa lauantaina kulttuurikahvila, esim. Etiopia-, Somalia ym. teemoilla 

kerran kuussa sunnuntaina kirpputori 100-150 kävijää 

Nuorten hävikkiruoka-kahvila alkoi kesällä 2017, järjestetty silloin tällöin 
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Liikuntasalin käyttöä: 
perhepäivähoitoryhmät käyvät jumppaamassa 3 aamupäivänä/vk 

Capoiera + Vamos 

Viikko-ohjelma, esimerkkiviikko syksy 2017 
Ma  Naisten jumppa klo11-12.  

Ti   Avointa toimintaa sekä salissa MLL:n muskari. Hieroja. 

Ke  MLL:n perhekahvila, teemana esim. ”vaihtopäivät”.  

To  Avointa toimintaa, vaatteiden vaihtoa, miesten jumppa Koho-hanke 

Pe  Avointa toimintaa, pienten lasten temppurata 

 

 

2.3 Herttoniemen seurakunta 

2.3.1 Herttoniemen kirkko 

Hiihtomäentie 23 

Hiihtomäentiellä sijaitsevassa Herttoniemen seurakunnan kirkkorakennuksessa on seurakunnan oman toimin-

nan lisäksi erittäin monipuolisesti muutakin toimintaa. Kirkkosalin lisäksi rakennuksessa on muun muassa vi-

rasto- ja kerhotiloja, toimituskappeli, kaksi kirkkosaliin yhdistettävissä olevaa seurakuntasalia sekä monitoimi-

sali, jota voidaan käyttää niin voimistelusalina kuin juhlasalinakin. Monitoimisali on ahkerassa käytössä. Myös 

talon muita tiloja käytetään asukastoimintaan joko ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan hyvin monipuolisesti. 

Erikoisuutena on noin 55-paikkainen auditorio, jossa pidetään mm. nuorille leffailtoja. 

Herttoniemen kirkon päätyhuoneistot ovat olleet pitkään nuorten toiminnan tiloja, mutta säästösyistä ne on 

vuokrattu asuinkäyttöön. Näin ollen ollaan tilanteessa, että nuorisotoiminta on loppunut lähes kokonaan Hert-

toniemen kirkolta ja siirtynyt Myllypuron kirkon tiloihin, jossa on paremmat tilat kerhotoiminnalle. 

  Kuva: Raimo Mäkelä 

 

Tilat ja käyttäjät: 

Kirkkosali     Kuoroharjoituksia, laulutunteja, ym. 

Seurakuntasali 1  60 henk. kokouksia, mm taloyhtiöt 

Seurakuntasali 2  30 henk. kokouksia, mm taloyhtiöt 

Liikuntasali 

Auditorio         55 paikkaa 

Auditoriossa on pidetty muun muassa taloyhtiöiden kokouksia, rippikouluopetusta, kuoroharjoituksia, nuor-

ten leffailtoja ja Malmin musiikkikoulun tunteja. Tilassa on piano ja projektori. Vuokra 50 €/h. 
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Liikuntasalia käyttävät syksyllä 2017 säännöllisesti seuraavat toimijat: 

- kirkon lasten kerho  

- naisten jumppa  

- MLL liikuntaryhmät 

- Syke, naisten jumppa + muu jumppa 

- Montessori-leikkikoulu 2 vuoroa/vk 

- Herttoniemen koripalloilija 

- Herttoniemen päiväkoti 2 vuoroa/vk 

- Kaakkois-Helsingin seniorit, liikuntaa 

- Salibandykerho 

- MLL liikuntaryhmät 

- Futisäidit 

- perheliikuntavuoro 

-perhekerho pe aamupäivä myös keittiö+srk-sali 

varattuina 

-lasten leikkipuisto 

 

Lauantaisin ja sunnuntaisin liikuntasali toimii usein juhlien pitopaikkana, tai sitä ei haluta vuokrata käyttöön 

hautajaisten tai muiden seremonioiden vuoksi. Liikuntasalissa on myös usein viikolla keskellä päivää satunnaisia 

käyttäjiä, listassa siis vain vakivuorot. Salin vuokra 20€/25€ /h. 

 

Alakerta 

Alakerrassa on päiväkerhotoimintaa varten ollut kirkon alusta alkaen tilat, kaksi isoa huonetta, keittiö ja ruokai-

lutila. Syksyllä 2017 ne ovat vähäisessä käytössä, sillä säännöllinen kolmipäiväinen päiväkerhotoiminta on siir-

tynyt Myllypuroon. Päiväkerhoa pidetään vain kerran viikossa. 

 

Nuorten toimintaa varten on yksi noin 25 m² suuruinen huone, jossa on sohvaryhmä ja työtilaa mm. rippikou-

lulehden tekemistä varten. Nuorten toiminnan tilat ovat pienentyneet, kun nuorisotoiminnan tilat on otettu 

asumiskäyttöön. Tästä syystä nuorisotoiminta tapahtuu pääsääntöisesti Myllypuron kirkolla, jossa on väljem-

mät tilat. Leffailtoja pidetään kuitenkin säännöllisesti alakerran auditoriossa. 

 

   
Liikuntasali                                                    Alakerran auditorio 
Kuva: Ari Virtanen                             Kuva: Ari Virtanen  

 

2.3.2 Herttoniemenrannan kappeli 
Laivalahdenkaari 5 

 

Seurakunta on luopunut joulukuussa 2017 Herttoniemenrannan kappelin käytöstä. Tilat ovat seurakuntayhty-

män omistuksessa ja asuinrakennuksessa, jonka seurakuntayhtymä omistaa yhdessä kaupungin kanssa. Tiloissa 

on muun muassa n. 120 m² suuruinen sali, keittiö, isohko aula ja useita eri huoneita. Tila on katutasossa ja sinne 

on esteetön pääsy suoraan kadulta.  

 

Kappelissa ei ole järjestetty suuremmin kirkon ulkopuolista asukastoimintaa. Tiloja ovat käyttäneet lähinnä alu-

een taloyhtiöt kokouksia varten. Osallistujamäärä on vaihdellut 10-60 hengen välillä. Joitain muitakin yksittäisiä 

kokouksia, muun muassa Herttoniemi-seuran kevätkokous, on silloin tällöin järjestetty. 
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Herttoniemenrannan kappeli, kuva: Google Maps                              Kuva: www.facebook.com/herttoniemenseurakunta/photos 

 

Seurakuntayhtymän on tarkoitus vuokrata tai myydä tilat yhdelle toimijalle. Asiaa tiedusteltaessa tammikuussa 

2018 kerrottiin, että kiinnostuneiden tahojen kanssa on käyty jo neuvotteluja. 

2.4 Koulut ja oppilaitokset 

Tässä kappaleessa kerrotaan Herttoniemen alueen koulujen ja opistojen tilojen käytöstä asukastoimintaan. 

Koulujen liikuntatilat käsitellään erillisessä kappaleessa. 

Herttoniemen alueen kouluista asukastoimintaa on ainoastaan kaupungin peruskouluissa sekä Herttoniemen 

yhteiskoululla. Kartoituksen aikana sai vaikutelman, että Hertsikan ala-asteella olisi vähemmän koulun ulko-

puolista toimintaa, kuin Herttoniemenrannan ala-asteella. Stadin ammattiopiston ja Edupolin tiloissa ei ole 

mahdollista järjestää asukastoimintaa. 

Helsingin kaupungin tiloja voi varata kahden järjestelmän, Varaamon ja Timmin, kautta. Timmi-varausjärjestel-

män kautta voi varata Helsingin kaupungin koulujen liikuntatiloja ja rajoitetusti myös muita koulujen tiloja ilta- 

ja viikonloppukäyttöön. 

Varaamo puolestaan on Helsingin kaupungin ylläpitämä verkkopalvelu, jonka kautta voi varata kaupungin jul-

kisia tiloja sekä työpisteitä yksityiseen käyttöön. Pilottivaiheessa olevan palvelun kautta on varattavissa Kau-

punginkirjaston, nuorisoasiainkeskuksen sekä varhaiskasvatusviraston tiloja, työpisteitä ja laitteita. Lisätietoja 

Timmi- ja Varaamo-järjestelmistä liitteissä 1 ja 2. 

2.4.1 Hertsikan ala-aste 

Ahmatie 1 ja Hillerikuja 4 

  
Ahmatien koulurakennus, kuva: Google Maps                          Hillerikujan koulurakennus, kuva: Raimo Mäkelä 
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Hertsikan ala-asteen koulu toimii kahdessa eri koulurakennuksessa, Ahmatiellä ja Hillerikujalla. Oppilaita kou-

lussa on noin 400. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti yhdysluokissa. Opetus muodostuu kokonaisuuksista ja 

koulussa toteutetaan vuosiluokkiin sitoutumatonta opetussuunnitelmaa. Omaa koululaisten iltapäivätoimin-

taa on kahdessa ryhmässä koulun jälkeen noin klo 15 asti. 

Ahmatien koulurakennuksesta ei löydy vapaita tiloja asukastoimintaan. Koulun liikuntasali on ainoa tila, jota 

ulkopuoliset toimijat käyttävät. Koululla on välillä ollutkin joitain ulkopuolisia ryhmiä.  Liikuntasalista voisi löy-

tyä vapaita aikoja klo 15-17 välillä.  

Hillerikujan koulurakennuksen toinen kerros, jossa on luokkahuoneita, oli kartoitushetkellä useita luokkahuo-

neita tyhjillään. Myös koulun opetuskeittiötilat sekä muutama muu huone rakennuksen toisessa siivessä olivat 

vailla käyttöä. Tämä tilanne tulee jatkumaan syksyyn 2018, jolloin luokkahuoneita alkaa käyttää Steiner-koulu. 

Koulun käytössä oli ensimmäisessä kerroksessa olevia luokkahuoneita sekä ruokala. Koulurakennuksen ensim-

mäisessä kerroksessa toimii myös Siilitien päiväkodin kolme ryhmää. Tiloja hallinnoi Helsingin tilapalvelut. 

2.4.2 Herttoniemenrannan ala-aste 

Petter Wetterintie 5 

Koulun tilat ovat erittäin tarkasti käytössä maanantaista torstaihin, mutta viikonloppukäyttöä on vähemmän. 

Koulun tiloissa toimii monta iltapäivähoidon ryhmää, kotikielten opetustunteja ja kerhoja kello 17 saakka. Osit-

tain sinäkin aikana ja myös sen jälkeen tiloissa toimii Itä-Helsingin musiikkiopisto IHMO. Koulun tilat ovat hyvin 

käytettyjä kello 21 saakka, joitain hajanaisia vapaita aikoja kuitenkin löytyy.  

  
Kuvat: Arkkitehtitoimisto Olli Pekka Jokela Oy /www.arkopj.fi 

Varattavat tilat: teatteriaula sekä useita luokkahuoneita 

Varaustilanne: säännöllisessä käytössä iltaisin ma-ti musiikkiopisto useita luokkia 

ke-iltaisin koulun omaa käyttöä mm teatteriaulassa 

to ja pe illat sekä viikonloput vähemmällä käytöllä 

Varaukset tehdään kaupungin Timmi-varausjärjestelmän kautta 

Herttoniemenrannan koulun yhteydessä oleva liikuntahalli on liikuntaviraston tila, joka on päiväaikaan koulujen 

käytössä. Herttoniemenrannan ala-asteen lisäksi käyttäjiä ovat Degerö lågstadiet ja Stadin ammattiopisto sekä 

sitten kerhot ja ip-toimijat.  

 

 



21 

2.4.3 Herttoniemen yhteiskoulu (Heryk) 

Kettutie 6 (Hiihtomäentie 43) 

 Kuva: www.facebook.com/herttoniemenyhteiskoulu/photos 

Herttoniemen yhteiskoulu eli Heryk on yksityinen sopimuskoulu, jossa opetus on maksutonta. Samassa kiinteis-

tössä toimivat perusopetuksen 7-9 -luokat ja lukio. Oppilaita ja opiskelijoita on yhteensä noin 700. Koulutaloa 

on laajennettu 2000-luvun alussa ja luokkatilat on saneerattu. Käytössä ovat nykyaikaiset opetusvälineet ja oma 

kuntosali. 

Koulun liikuntasali on vuokrattu iltaisin maanantaista perjantaihin liikuntaseuroille. Koulun muita tiloja vuokra-

taan lähinnä taloyhtiöiden yhtiökokouksia varten ja yhdistysten ja yritysten pienimuotoiseen kurssitoimintaan. 

Esimerkiksi Hertsikan Pumpun kautta on pidetty koulun kotitalousluokassa kursseja. Tilavuokrat ovat luokka-

huoneen osalta 50 € ja ruokasalin osalta 70 € ilta. Lauantaisin ja sunnuntaisin koulussa ei toistaiseksi ole ollut 

toimintaa, koska talossa ei ole silloin henkilökuntaa. Haasteena se, että vahtimestari- ja siivouskulut tulisi ve-

loittaa vuokralaiselta ja tästä johtuen kiinnostusta tilan vuokraamiseen ei ole ollut. 

2.4.4 Stadin ammattiopisto 

Abraham Wetterintie 4 

 Kuva: Ari Virtanen 

Opistorakennuksessa on koulutuksesta johtuen, muun muassa kone- ja tuotantoala sekä rakennustekniikka, 

lähes pelkästään työsaleja. Rakennuksessa ei ole sen vuoksi sopivia tiloja vuokrattavaksi ulkopuolisille. Stadin 

ammattiopisto on siirtymässä 2020-luvun alussa pois kyseisistä tiloista, kun toimintaa keskitetään uudelle Roi-

hupellon kampukselle. 
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Ammattiopistolla on tiloja myös Hitsaajankadulla, jossa on muun muassa suurtalouskeittiöitä. Toiminta loppuu 

näissä tiloissa toukokuussa 2018. Molemmat tilat ovat vuokrattu yksityisiltä markkinoilta. 

2.4.5 Edupoli 
Lämmittäjänkatu 2 

Kuva: Ari Virtanen 

Edupoli järjestää nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta. Elinkeinoelämän palvelusta alkanut ammatilli-

nen koulutus on kasvanut vuosien aikana voimakkaasti, ja Edupoli on merkittävä nuorten ammatillinen koulut-

taja ja yksi Suomen suurimmista aikuiskouluttajista. Oppilaita on vuosittain yli 10 000. Edupolin omistaa Itä-

Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. 

Edupolin Lämmittäjänkadulla olevat tilat ovat kovassa käytössä, joten niitä ei pystytä tarjoamaan muuhun käyt-

töön kuin ainoastaan satunnaisesti erikseen sopien. Samassa rakennuksessa on tiloja tyhjillään. Tilojen vuok-

raustoimintaa hoitaa Realia. 

 

2.5 Koulujen liikuntasalit  
 

Koulujen liikuntasalien, joita on Helsingissä yhteensä 134, ilta- ja vapaa-ajankäyttöä, hallinnoi kesään 2017 asti 

opetusvirasto. Kaupungin organisaatiomuutoksen johdosta tiloja hallinnoi siitä eteenpäin kulttuurin ja vapaa-

ajan toimialan liikunnan palvelukokonaisuuden liikuntapalvelu. Saleja voi käyttää joko vakiovuoroina tai yksit-

täisinä vuoroina. Vakiovuoroja esimerkiksi talvikaudelle haetaan kyseisen vuoden keväällä. 

 

Herttoniemen liikuntahalli on varaustilanteen osalta täynnä. Hertsikan ala-asteen kahden toimipisteen molem-

mista saleista löytyy vapaita aikoja varsinkin viikonloppuisin. 

 

2.5.1 Herttoniemenrannan liikuntahalli 
Petter Wetterintie 5 

 

Herttoniemenrannan liikuntahalli on osa alueen liikuntapuistoa. Liikuntahalli sijaitsee Herttoniemenrannan ala-

asteen yhteydessä. Hallin koko on 840 m².  Päivisin liikuntahallin tiloja käyttää Herttoniemenrannan ala-aste, 

sekä muutamat muut lähialueen koulut. Iltaisin ja viikonloppuisin tilat ovat lähinnä urheiluseurojen käytössä. 

Kyseisen hallin pelikenttä on normaalia koulun liikuntasalin huomattavasti suurempi, virallisten määräysten 

mukainen sali eri palloilulajien, esimerkiksi käsi- ja koripallon ja futsalin pelaamiseen. ”Yksi Helsingin parhaista 

saleista”. Halli on urheiluseurojen käytössä arki-iltaisin klo 16.30-22 ja lauantaisin sekä sunnuntaisin klo 9-22. 

Syksyllä 2017 kaikki vuorot, sekä arki-illat että viikonloppu, olivat täynnä. Liikuntahalli on avoinna syyskuun 

alusta huhtikuun loppuun. 
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 Kuva: Ari Virtanen 

 

Perinteisten palloilulajien lisäksi halli soveltuu myös voimisteluun ja tanssiin. Hallissa on järjestetty runsaasti eri 

kamppailulajien harjoituksia ja turnauksia, sekä lastenkonsertteja. Liikuntahalli voidaan jakaa väliseinillä 2-4 

erilliseen osaan. Hallissa on 200 paikkainen kokoon työnnettävä katsomo. 

 

2.5.2 Hertsikan ala-aste 

 

   
Hillerikujan koulun liikuntasali. Kuva: Ari Virtanen 

 

Ahmatien ja Hillerikujan koulujen salit (221 m² ja 241 m²). Päivisin saleja käyttää Hertsikan ala-aste. Iltaisin klo 

17-21 ja viikonloppuisin klo 8-21 salit ovat muiden käytössä. Tiloja vuokrataan ensisijaisesti liikuntakäyttöön, 

mutta jos löytyy vapaita aikoja, voidaan niitä vuokrata myös muuhun toimintaan. Syksyllä 2017 molemmista 

saleista löytyi hajanaisia aikoja arki-iltaisin, sekä enemmän vapaita aikoja viikonloppuisin. 

 

2.6  Heka Roihuvuori ja Siilitie 

 
Hekan, eli Helsingin kaupungin asunnot Oy:n, asuintaloissa olevat asukastilat eli kerhohuoneet, jotka yleensä 

sijaitsevat asuintalon alakerrassa tai katutasossa, on tarkoitettu vain asukkaiden käyttöön. Tilojen käytöstä 

päättävät vuokranmääritysyksikön asukastoimikunnat. Vuokranmääritysyksikön muodostavat yksi asuintalo tai 

asuintalojen ryhmä. Heka Roihuvuoren isännöitsijältä on varmistettu voisiko tiloja avata myös muiden kuin He-

kan asukkaiden käyttöön, mutta tämä ei ole mahdollista. Tällainen toimintatapa vaatisi Hekan ylimmän johdon 

päätöksen. Hekan kerhohuoneita voi kuitenkin käyttää sellaiseen toimintaan, jossa on kyseisen talon asukkaita 

mukana, vaikka osa osallistujista olisikin muita kuin Hekan asukkaita. 
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Hekalla on Herttoniemen asuintalojen lisäksi alueella myös muita tiloja, joita hallinnoi kaupungin tilapalvelut. 

Nämä esitellään seuraavassa kappaleessa. 

 

2.7  Helsingin kaupungin tilapalvelut 

 
Kaupungin omistamien tilojen rakennuttamisesta ja ylläpidosta huolehtii kaupunkiympäristön toimiala. Tilojen 

vuokrauksesta vastaavat kaupunkiympäristön toimialan alainen tilapalvelut ja Tukkutori, joka vuokraa muun 

muassa kauppahallien ja torien myyntipaikkoja.  

 

Tilapalvelut hallinnoivat ja vuokraavat Herttoniemessä seuraavia tiloja: 

- Susitie 2-6 erillinen rakennus (Heka Roihuvuoren rakennus) 

- Siilitie 13 (Heka Siilitien rakennus) 

- Hillerikujan koulun tyhjät tilat 

 

Susitie 2-6 erilinen rakennus (Karhulinna) 

 

   
Kuva: Google Maps 

 

Rakennus on kaksikerroksinen ja se on yhteydessä yhteen Heka Karhulinnan asuintaloista. Alakerrassa pinta-

alaa on 160 m², joka on jaettuna kolmeen erilliseen tilaan. Tiloista ilmeisesti kaksi (n. 80+40 m²) on yhdistetty 

keskenään, kolmas (n. 40 m²) selvästi erillinen tila. Vuokra on noin 1600 €/kk. Yläkerrassa on pinta-alaa noin 40 

m². Karhulinnan rakennuksissa alkaa remontti vuoden 2018 aikana, kyseisessä rakennuksessa toukokuussa. Re-

montin arvioitu kestoaika on noin vuosi. Alakerrassa ei tällä hetkellä ole vuokralaista, yläkerrassa on vuokralai-

nen, joka on lähdössä pois.  

 

Siilitie 13 (entinen kauppa, entinen Hekan toimisto) 

 

Siilitien toisessa päässä sijaitseva, Hekan käytössä ollut 50-luvulla rakennettu toimistorakennus, jossa on alun 

perin ollut ruokakauppa. Rakennusta on muutettu siten, että myymälä on jaettu useamman huoneen toimisto-

tiloiksi. Rakennuksessa on sisäilmaongelmia ja tällä hetkellä on selvityksen alla, mikä taho vastaa korjauskus-

tannuksista. Ei ole tiedossa, milloin remontointi tapahtuu. 
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Kuva: Ari Virtanen 

 

Hillerikoulun tyhjät tilat on esitelty koulun kohdalla. 

 

Hertsikan Pumppu on tiedustellut loppuvuodesta 2016 mahdollisuutta vuokrata tiloja Susitien 2-6 kiinteistöstä. 

Tilavuokra arvioitiin kuitenkin asukastoiminnan kannalta kohtuuttoman suureksi. Toinen rajoite vuokraamatta 

jättämiselle oli se, että tulevasta remontista johtuen tiloja olisi voinut käyttää vain rajoitetun ajan. 

 

2.8  Päiväkodit 
 

Herttoniemen alueella toimii useita kunnallisia päiväkoteja; Länsi-Herttoniemen puolella päiväkodit Hertto-

niemi ja Siilitie, Herttoniemenrannan puolella päiväkodit Laivakello, Merituuli, Ranta, Satama, Tuorinniemi sekä 

daghemmet Killingen. 

 

Alueen päiväkotien tiloista löytyy joitakin sopivia pienehköjä jumppasaleja, joita voisi käyttää asukastoimintaan. 

Myös päiväkotien muita tiloja voisi soveltaen käyttää kyseiseen toimintaan. Kartoituksessa otettiin yhteyttä 

kahteen päiväkotiin, Satamaan sekä Tuorinniemeen, joissa on tai on ollut jonkin verran asukastoimintaa, muun 

muassa Herttoniemen Sykkeen jumppia tai asukastalo Ankkurin liikuntaryhmiä. 

 

Osoittautui, että päiväkotien käyttö asukastoiminnassa on hyvin vähäistä. Kukin päiväkodin johtaja voi päättää, 

miten tiloja voidaan käyttää asukastoimintaan. Päiväkotien tilat eivät myöskään ole digitaalisesti varattavissa 

esimerkiksi Timmi-järjestelmän kautta, vaan varausta pitää tiedustella päiväkodista erikseen. Myös käytännön 

järjestelyt, esimerkiksi avainten luovutus tai tilojen valvonta käytön aikana on koettu hankalaksi ja päiväkodin 

henkilökuntaa ylimääräisellä työllä vaivaavaksi. 

 

Päiväkotien käyttöä asukastoiminnassa tulisi tutkia lisää, koska vaikuttaa siltä, että näissä tiloissa voisi olla po-

tentiaalista käyttökapasiteettia asukastoimintaa ajatellen, kun käytännön asiat saadaan sujuvammiksi. 
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2.9  Muita tiloja 
 

Tässä kappaleessa esitellään muiden toimijoiden tiloja, joita käytetään jonkin verran asukastoiminnassa. Muilla 

toimijoilla tarkoitetaan tässä raportissa muita kuin kaupungin organisaation toimijoita. 

 

2.9.1 Herttoniemen Säätiön kerhohuone 
Näätätie 21 

 

Herttoniemen Säätiön kerhohuone on ollut olemassa ja toiminnassa talon perustamisesta, eli vuodesta 1956 

lähtien. Herttoniemien Säätiö on perustettu hallinnoimaan taloa, sen asuntoja sekä kerhohuonetta. Säätiö 

vuokraa tilaa kohtuuhinnalla ulkopuolisille toimijoille. Säätiöllä ei ole muuta toimintaa. 

 

  
Kuva: Google Maps                  Kuva: Ari Virtanen 

Kerhohuoneella on tiloja arviolta hieman alle 200 m². Tila on matala ja hieman hämärä, sillä tilassa on suhteel-

lisen pienet ja seinän yläosassa olevat ikkunat. Kerhohuoneen tilat ovat sen tyyppiset, varastohuoneita lukuun 

ottamatta, että niitä on hankala vuokrata samanaikaiseen toimintaan erillisinä huoneina. 

 

Salissa on 12 pöytää, joiden ympärille mahtuu väljästi 60, tiukemmin 80 henkilöä. Keittiöstä löytyy astiasto 40 

hengelle. Muuta varustusta ovat muun muassa valkokangas ja säilytyskaapit vuokralaisten tavaroille. Kerho-

huoneella on kolme varastohuonetta, jossa yhdessä on edellä mainitut kaapit ja tavarat, yksi huoneista on puo-

lityhjä ja yksi HerTon käytössä. 

 

Tila on sinänsä suhteellisen hyvä esimerkiksi ikäihmisten tapahtumiin, jollaisia SPR tiloissa järjestääkin. Jos ti-

laa kehitettäisiin asukastoimintaan, vaatisi se jonkin asteista remontoimista. Muun muassa keittokomero pi-

täisi saada toimivammaksi, jos siellä haluaisi laittaa ruokaa isommalle ryhmälle. Tällä hetkellä, jos tilaisuu-

dessa on ruokatarjoilua, otetaan se usein valmiina jostain muualta. SPR:n keittolounas valmistetaan kuitenkin 

paikan päällä. Myös aulassa olisi hyvä olla lisää tilaa. WC-tilat eivät ole esteettömät, esimerkiksi pyörätuolissa 

on mahdotonta mennä vessaan, rollaattorikin pitää jättää ulkopuolelle. 

 

Käyttäjät 

ma joogaa alk. klo 16.00 

ti jooga alk. klo 16.00 

ti SPR Hertta-klubi ikäihmisille 

ke afaatikot alk. klo 16.00 

to kerran kuussa koiratrimmaamo 

Kerhohuone on kaiken kaikkiaan suhteellisen pienellä käytöllä. Perjantaisin ja viikonloppuisin tiloissa ei ole va-

kikäyttöä. Viikonloppuisin tiloissa järjestetään jonkin verran juhlia, esimerkiksi Yo-juhlat, syntymäpäivät jne. 

SPR- järjestää vakiovuoron lisäksi silloin tällöin ikäihmisille tiloissa muuta toimintaa. 
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Tiloissa on järjestetty aikoinaan bingoa ja lauantaisin tansseja. Tansseja ja muuta musiikillista toimintaa saisi 

järjestää nykyäänkin. Ainoa ehto toiminnalle on, että kerhohuoneelta ei klo 22:n jälkeen saa kuulua asukkaita 

häiritseviä ääniä ja tilat pitää olla tyhjinä klo 23. 

 

2.9.2 Hirvenpään maja 
Hiihtomäentie 34 

 

 

 

Kuva: hth.sporttisaitti.com 

 

Hirvenpään maja on Herttoniemen hiihtäjien omistuksessa oleva hirsirakennus osoitteessa Hiihtomäentie 34 a. 

Hirvenpään maja toimii hiihtoseuran kerhohuoneena, mutta sitä vuokrataan myös muuhun käyttöön. Päivisin 

majalla on toimintaa, mm. tanssikerho. Myyjäisiä pidetään silloin tällöin, esimerkiksi joulun alla. Majan voi vuok-

rata eri pituiseksi ajaksi, vuokraushinnat ovat keskihintaisia. Säännöllistä ulkopuolista toimintaa ei ole tai se on 

hyvin vähäistä. 

 

Maja koostuu isosta salista, jossa on piano ja takka, avarasta keittiöstä sekä eteistilasta, jossa ovat saniteettiti-

lat. Keittiön varustukseen kuuluu muun muassa kolme jääkaappia, joista yhdessä on tilava pakastin. Lisäksi keit-

tiöstä löytyy kaksi astianpesukonetta, liesi uuneineen ja mikroaaltouuni. Vuokraajien käytössä ovat asti-

asto sekä kahvin- ja vedenkeittimet.  
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3 UUSIA TULOSSA OLEVIA TILOJA 

 

3.1 Lähipalvelukeskus Hertsi 
 

 
Kuva: www.yitgroup.fi / Lehdistötiedote 27.12.2017 
 

Lähipalvelukeskus Hertsistä tulee Herttoniemen alueella päivittäistavarakaupan ja palvelujen keskipiste. Uudis-

kiinteistössä on vuokrattavaa toimitilaa noin 18 500 m² ja se muodostaa olemassa olevan Megahertsi-liikekes-

kuksen kanssa lähipalvelukeskus Hertsi -kokonaisuuden.  

(Lähde: www.yitgroup.fi / Lehdistötiedote 27.12.2017) 

 

Hertsiin siirtyvät Herttoniemen kirjasto sekä Herttoniemen alueen nuorisotoimen tilat, eli Kettutien nuorisotalo 

sekä Herttoniemenrannan nuorisotalo, Paasivaarankatu 6. Kirjaston ja nuorisotalon käyttöön tulee Hertsissä 

tilaa yhteensä 1002 m², josta puolet on nuorisotalon ja puolet kirjaston käytössä. Tällä hetkellä kirjastolla on 

käytössä 730 m², ja nuorisotaloilla on tiloja Kettutiellä 675 m² ja Paasivaarankadulla 485m². Luovutettavien ti-

lojen yhteispinta-ala on 1890 m². (Lähde: Helsingin kaupunginhallitus pöytäkirja HEL 2015-009664 T 100104) 
 

Herttoniemen metroaseman ja Hertsin välille rakennetaan hankkeen yhteydessä Itäväylän ylittävä kävelysilta, 

jonka avulla mahdollistetaan sujuva kulkuyhteys julkisen liikenteen palveluiden ja Lähipalvelukeskus Hertsin 

välillä. Lähipalvelukeskus Hertsin tiloihin sijoittuvat mm. HOK-Elannon Prisma, Helsingin kaupungin kirjasto- ja 

nuorisotila ja Päiväkoti Touhula sekä olemassa olevassa liikekeskuksessa jo toimivat Tokmanni, Alko ja Mega-

hertsin Apteekki. 
(Lähde: www.yitgroup.fi /Lehdistötiedote 27.12.2017) 
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3.2 Siilitien palvelurakennus  
 

  
Herttoniemen sairaalan kaava, havainnekuva pohjoisesta päin, ja palvelurakennuksen tontti     

Kuvat ja teksti: KSV /Herttoniemen sairaalan alue / asemakaava ja asemakaavan muutoksen selostus 

 

Herttoniemen sairaala-alueen kaavassa, asemakaavakartta 2017:12444, on varattu tontti palvelurakennuksen 

rakentamista varten. Rakennusoikeus on 5361 m², kerrosala k-a 1800 m². Korttelialueelle on merkitty raken-

nusala korkeintaan kaksikerroksiselle palvelurakennukselle. Rakennusta on suunniteltu varhaiskasvatuksen tar-

peisiin päiväkodiksi, mutta siihen voi osaksi sijoittaa myös muita lähipalvelutiloja ja osalla tiloista voi olla yhteis-

käyttöä. 

 

Kaupungilla on meneillään hanke, palvelutarpeen selvitys, jossa selvitetään eri kaupunginosien, myös Hertto-

niemen, julkisten palvelujen tarvetta. Selvitystä tekee Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden pal-

velutilaverkko. Selvitystä tehdään yhteistyössä kasvatus- ja opetustoimen kanssa. Selvitystyön ajankohta on 

suurin piirtein vuosi 2018, ja se on kytköksissä myös Herttoniemen visioon. Siilitien palvelurakennuksen toteu-

tus voi venyä hyvinkin pitkälle riippuen siitä, mitä palvelutilaselvityksessä todetaan alueen päiväkotitarpeeksi.  

(Lähde Ritva Tanner, Esikaupunkiprojekti/rakentamisen koordinaattori). 
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4 MUITA MAHDOLLISIA ASUKASTOIMINNAN TILOJA 

 

4.1 Monikäyttötila Kettutien varrella 

- Siilitien ja Kettutien alueen kaava 2013:12220  8.10.2013 

 

Havainnekuva: Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy 

Herttoniemitalon purkamisen jälkeen sen tilalle, Siilikujan ja Kettutien väliselle alueelle, rakennetaan useita 

asuinkerrostaloja. Yhteen uusista asuinrakennuksista, joka tulee sijaitsemaan lähimpänä Siilikujan ja Kettutien 

risteystä, on kaavoitettu 200 m2:n  monikäyttötila. Kyseinen asuinrakennus (kuvassa ympyröity) tulee ole-

maan ATT:n , eli Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston rakennuttama ja ATT:lle osoitetulla tontilla. 

Rakennus tulee olemaan joko Helsingin asumisoikeus Oy:n tai Hekan hallinnoima asuintalo. 

Herttoniemitalon toiminta loppuu näillä näkymin vuoden 2020 keväällä. Rakennuksen purkaminen ja alueen 

uusien rakennusten valmistuminen ajoittuu 2020-luvun alkuvuosille. Rakennusten suunnittelu on alkamassa 

vuoden 2018 aikana. Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto on jättänyt alkuvuodesta 2018 HILMA-pal-

velun (julkiset hankinnat) kautta tarjouspyynnön asuntokorttelin 43123 tonttien 4,5,6 asuinkerrostalojen ja  

piha-alueiden sekä tontille 8 sijoittuvan maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelusta. Ilmoituksen numero 

HILMA:ssa: 2018-001125.  

Siilitien ja Kettutien alueen kaavassa 2013:12220 on määritelty useassa kohdassa suuntaa antavasti kaavassa 

mainittujen kahden monikäyttötilan käyttötarkoitusta. Kaava-aineistossa lukee muun muassa seuraavasti: 

Asemakaavaan on merkitty kaksi rakennusalan osaa, joihin tulee sijoittaa monikäyttötilaa yhteensä 350 ne-

liömetriä kerrosalaa. Tälle osalle saa rakentaa luvun osoittaman kerrosalamäärän liike-, sosiaalipalvelu-, 

toimisto-, myymälä-, koulu-, päiväkoti- tms. tilaa. AK- ja AKS-korttelialueella rakennusten ensimmäisessä ja 

toisessa kerroksessa saa olla julkisia palvelutiloja tai liiketiloja. 
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Kaava-aineiston kohdassa ”Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset” todetaan seuraavasti: 

Asuinrakennusten ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa saa olla julkisia palvelutiloja tai liiketiloja, jotka voisi-

vat mahdollistaa toivottujen palvelujen säilymisen alueella. Herttoniemen yhteiskoulua vastapäätä sijoittu-

vaan monikäyttötilaan voisi sijoittaa tiloja varhaisnuorille. Kettutien ja Siilitien risteyksen viereisessä pistetalon 

monikäyttötilassa voisi toimia kirjaston palvelupiste. 

Monikäyttötilasta 150 m2 on siis jo rakennettu ja sijoitettu yhteen Siilitie 8 rakennuksista.  

Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 10.6.2014, että asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta 

tarkistetaan lausuntojen ja muistutusten johdosta muun muassa seuraavasti: 

- Vaiheittain toteuttamista koskeviin määräyksiin on lisätty määräys: 

Jos kirjastorakennus puretaan, tulee uusien talojen monikäyttötiloista osoittaa riittävät tilat asukkaiden toi-

mintaan. 

Mihin monikäyttötilaa tullaan käyttämään, on vielä avoin kysymys. Jos se saadaan korttelitalomaiseen asukas-

käyttöön, mikä mahdollistaa talon asukkaiden ulkopuolisten toimijoiden tilan käytön, on kuitenkin ratkaistava 

se, mikä taho vuokraa ja ylläpitää tiloja. Korttelitalolle voisi olla Länsi-Herttoniemessä tarvetta, sillä moni har-

rastustoiminta, mikä nyt tapahtuu Herttoniemitalossa, joutuu sen purkamisen jälkeen etsimään uuden paikan 

toiminnalleen.  

4.2 Erätorin liikerakennus 
Kettutie 2/Hiihtomäentie 39 

 

 
Kuva: Kari Uittomäki 

 

Liikerakennus on kiinteistöosakeyhtiö, Kiinteistö Oy Erätori, jossa on useita osakkaita (yleensä puhutaan Erän-

kävijäntorin ostarista). Rakennus on kaupungin vuokratontilla, vuokra-aika on noin vuoteen 2033. Liiketilat 

omistaa pääsääntöisesti kussakin tilassa toimiva yritys. Yritysten tilat sijaitsevat katutasossa sekä ylimmässä 

kellarikerroksessa. Ylimmässä kellarikerroksessa on lisäksi runsaasti varastokoppeja sekä Alepan tiloja. Alem-

massa kellarikerroksessa on noin 600 m² kokoinen autojen parkkihalli. Rakennuksessa on yritysten tilojen lisäksi 

muutama asunto. 

 

Rakennuksessa on toiminut alun perin elokuvateatteri vuosina 1956-1965. Elokuvateatteri oli kaksikerroksinen 

ja se sijaitsi nykyisen Alepan sekä sen alapuolella olevassa ylemmän kellarikerroksen tiloissa. Elokuvateatterin 

lopetettua aikaisempi elokuvateatterin sali jaettiin kahteen osaan uudella välipohjalla. 

 

Katutasossa Hiihtomäentien puolella on kartoitushetkellä kaksi tyhjää toisiinsa yhdistettyä toimitilaa kooltaan 

45 m². Kettutien puolella Alepan vieressä on noin 50 m² suuruinen liiketila, joka on jälkeenpäin rakennetulla 
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portaikolla yhdistetty kellariin. Kellarin huone on yläkertaa hieman isompi. Kyseinen, noin kymmenen vuotta 

tyhjillään ollut tila on perikunnan omistuksessa. Kyseiset tilat ovat myynnissä Kiinteistömaailman kautta. 

 

Rakennuksessa on tehty vuonna 2017 viemäriremontti. Tulevia remontteja ovat ainakin ikkunaremontti sekä 

tulovesiputkien uusiminen. 

 

Erätorin liikerakennuksessa ei ole tällä hetkellä vapaina suurempaa asukaskäyttöön sopivaa tilaa. Kuitenkin jon-

kinlainen korttelitupamainen toiminta voisi liikehuoneistoissa olla mahdollista. 

 

4.3  Herttoniemen metroasema 

 
Herttoniemen metroaseman alue on ollut kehittämisen kohteena 2000-luvulla. Alueella on ollut kaavahankkeita 

esimerkiksi uuden lippuhallin sekä asuntojen ja liiketilan rakentamiseksi. Suunnitelmat ovat olleet useamman 

vuoden 2010-luvulla pysähdyksissä, mutta vuonna 2018 on tarkoitus jatkaa suunnitelmien eteenpäin viemistä. 

 

 Kuva: Ari Virtanen 
Metroaseman alueesta järjestetään vuoden 2018 aikana kilpailu, jossa etsitään arkkitehtuurisuunnitelmaa ja 

toteuttajaa metroaseman korjauksen ja sen päälle rakennettavien rakennusten toteuttajaksi. Keskeisestä ja lii-

kenteellisesti erinomaisesta sijainnista johtuen uudisrakennuksen tiloissa voisi olla myös kaupungin asukaskäyt-

töön, esimerkiksi liikuntaan, vuokraamia tiloja. Kyseistä toimintamallia – tilojen vuokrausta kaupalliselta toimi-

jalta – kaupunki tulee toteuttamaan Hertsissä. 

 

4.4 Tyhjiä tiloja käyttöön digitaalisten alustojen avulla 
 

Helsingin kaupungin digitaalisten palveluiden innovaatioyksikkö Forum Virium alkoi kaksi vuotta sitten ratkai-

semaan kysymystä, miten tyhjiä toimisto- ja muita tiloja voisi ottaa helposti yleiseen käyttöön. Toimistotiloja 

on Helsingissä tällä hetkellä noin 14 % toimistokannasta tyhjillään. Myös taloyhtiöistä löytyy paljon vajaakäyt-

töisiä yhteiskäyttötiloja. 

 

Tilatarpeita on monenlaisia ja toisistaan suuresti poikkeavia. Yhdistykset ja yhteisöt kaipaavat tiloja muun mu-

assa neuvotteluja varten, tiloja kaivataan sekä perhe- että muihin juhliin, freelancerit etsivät työhuonetta tai 

pöytäpaikkaa, tai musiikinopettaja opetustilaa. Monet tilatarpeista ovat lyhytaikaisia tai vain kertaluonteisia. 

Forum Virium Helsinki loi vasta päättyneessä Joustotilat-hankkeessa mallin joustotilapalvelulle, jolla erilaisia 

tiloja saadaan helposti omatoimikäyttöön hyödyntäen digiratkaisuja, kuten älylukkoja sekä nettipohjaisilla va-

raus- ja maksualustoja. Joustotila-hankkeen ansiosta Helsingin Kalasatamassa on 15 joustotilaa, joihin tehtiin 

vuoden aikana yli 600 varausta.  Kalastamassa kokeiltuun tilojen avaamismalliin ollaankin oltu erittäin tyyty-

väisiä. 
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Kalastaman Joustotila-hankkeen alustana toiminut Flextila on Suomen ensimmäinen yksityinen tilaoperaat-

tori. Tilojen haltijat voivat tarjota tilojaan yleiseen käyttöön ja saada siitä korvauksen Flextila-palvelun kautta. 

Palvelussa on tarjolla muun muassa kaupungin kirjastotiloja, kaupungin ja yritysten toimistotiloja sekä taloyh-

tiöiden kerhohuoneita. Muita tilojen varausalustoja ovat Varaamo.fi (kaupungin tilat) sekä Kliffa.fi. Kliffa on 

taloyhtiöiden yhteisten tilojen jakamiseen erikoistunut tilavarauspalvelu. 

Lähteet HS 20.2.2018    Forumvirium.fi/ tilat-avoimeksi 
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5 YHTEENVETOA – NYKYTILANNE JA ENNAKOIDUT TILAONGELMAT 
 

Herttoniemen asukasmäärä on seuraavan vuosikymmenen aikana kasvamassa huomattavasti. Sairaala-alueen 

kaava mahdollistaa noin 600 asukkaan alueen. Siilitien-Kettutien rajaamalle alueelle on valmistunut ja valmistuu 

vuosien 2017-2018 useita uusia asuintaloja. Herttoniemitalon purkamisen myötä uusien asuinrakennusten 

määrä kasvaa 2020 -luvulla vielä lisää. Tälle alueelle tulee yhteensä 700-800 uutta asukasta. 

 

Herttoniemenrantaa täydennysrakennetaan vielä jonkin verran, asukasmäärän kasvu on parin sadan asukkaan 

suuruusluokkaa. Uusimpana ja huomattavan suurena kohteena on kaavavalmistelussa Herttoniemen yritysalu-

een Työnjohtajankadun kortteleiden yli kolmentuhannen asukkaan alue. Herttoniemen alueelle, mukaan lukien 

siis Länsi-Herttoniemi, Herttoniemenranta ja Herttoniemen yritysalue, on tulossa yhteensä noin viisi tuhatta 

uutta asukasta lähimmän 10 vuoden aikana. 

 

Suurimmalle Työnjohtajankadun kortteleiden alueelle kaavaluonnoksessa on kaavoitettu kaupallisia liikuntati-

loja. 

 

Hertsin valmistumisen ja nuorisotoimen tilojen yhdistämisen myötä vähenee nuorisotoimen käytettävissä ole-

vat tilat noin 55 prosentilla, eli 1160 m²-> 500 m². Tämä tarkoittaa sitä, että nuorisotiloja tällä hetkellä käyttävät 

nuorisoasiantoimen ulkopuoliset toimijat, jotka ovat saanet tilat kaupungilta käyttöönsä ilmaiseksi tai pientä 

korvausta vastaan, joutuvat supistamaan toimintaansa huomattavasti, ellei kaupunki pysty tarjoamaan näille 

toimijoille alueelta korvaavia tiloja. 

 

Tilojen neliömäärän pienenemisen lisäksi ongelmallista on se, että Kettutien nuorisotalon tilojen poistumisen 

myötä poistuu käytöstä myös yksi liikuntasali, joka kokonsa puolesta sopii monelle liikunta- tai ryhmäpainottei-

selle toiminnalle. Myös Herttoniemenrannan nuorisotalon pienen salin poistuminen käytöstä voi aiheuttaa ti-

laongelmia. 

 

Lähipalvelukeskus Hertsin kirjasto-nuorisotalon tiloihin on tulossa sali, mutta sen koko ei ole kovin suuri, vain 

80 m². Näin pienessä salissa ei onnistu esimerkiksi suurin osa Herttoniemen Sykkeen eikä Hertsikan Pumpun 

kautta järjestettävistä ryhmäliikuntatunneista. Lisäksi salin sijainti kirjastosalin välittömässä läheisyydessä vai-

keuttaa salin käyttöä. Musiikkipainotteiset liikuntatunnit ovat ilmeisesti hankala, ellei mahdotonta, järjestää 

kirjaston aukioloaikoina. Kirjaston ja nuorisotalon tiloja suunnitellaan vielä uudelleen kevään 2018 aikana. 

 

Kaupunki on ilmeisesti velvoitettu järjestämään varhaisnuorille iltapäivätoimintaa varten tiloja Länsi-Herttonie-

messä, kun nuorisotalo muuttaa Kettutieltä pois. Iltapäivätoimintaa on myös alueen ala-asteilla, mutta ilmei-

sesti koulujen toimintaan eivät mahdu kaikki halukkaat, ainakin Herttoniemenrannassa on tämä tilanne. Uu-

dessa Siilitien palvelurakennuksessa voisikin olla päiväkodin lisäksi järjestettyä toimintaa sekä varhaisnuorille, 

että vanhuksille. 

 

Uudessa Siilitien palvelurakennuksessa voisi olla myös liikuntasali, joka olisi iltaisin myös liikuntaryhmien käy-

tössä. Päiväkoteihin rakennetaan muutoinkin liikuntatiloja, mutta päiväkotikäyttöä ajatellen liikuntatilat ovat 

liian pieniä, mitä esimerkiksi monet harrasteluonteiset sisäpelit, esimerkiksi sähly, vaatii. Siilitien palveluraken-

nukseen voisi tehdä hieman normaalia päiväkotia suuremmat liikuntatilat.  

 

Myös monet järjestöt kaipaavat toimivampia tiloja. Voisiko SPR Herttoniemen osasto saada pysyvät tilat (toi-

misto, keittiö, sali) käyttöön Siilitien palvelurakennuksesta? Nyt pysyväistilana on pieni kerhohuone Siilitie 7:ssä, 

jossa jyrkkä rinne. Vanhuksia ajatellen nykyinen paikka ei ole helppo kulkea. SPR:n tilat voisivat olla myös mui-

den toimijoiden käytössä niinä päivinä, jolloin SPR:llä ei ole omaa toimintaa.  
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Voisiko koko palvelurakennuskonseptia kehittää siihen suuntaan, että talossa kohtaisivat eri-ikäiset ihmiset? 

Esikuvana tästä voisi olla saksalainen Mehrgenerationhaus, kaikille avoin ikäpolvet yhdistävä toiminnan keskus, 

jossa kunta tarjoaa toiminnalle tilat ja osan toimintaa, jota täydentävät järjestöt ja muut tahot. 

http://mehrgenerationenhaeuser.de 

 

Yksi suurista asukastoimintaa harjoittavista toimijoista on Herttoniemen Syke. Herttoniemen Sykkeessä toivo-

taan, että jatkossakin Länsi-Herttoniemessä säilyisi riittävän iso liikuntasali. Kettutien nuorisotalon liikuntasalin 

koko on vähimmäiskoko, mitä seura tarvitsee moniin jumppiin. Sinne mahtuu, jumpasta riippuen, maksimissaan 

25 henkilöä. Tällä hetkellä isoimmat osallistujamäärät ovat olleet noin 40 henkilöä. Tämä tarkoittaa sitä, Kettu-

tielläkään Syke ei pysty järjestämään kaikkia tuntejaan. Sykkeellä on ollut aiempina vuosina pienten lasten 

jumppatunteja Tuorinniemen päiväkodin jumppasalissa. Sykkeen kokemuksen mukaan sali soveltuu parhaiten 

pikkulapsille, koska sali ei ole kovin iso. 

 

Alueen koulujen yhteydessä olevien liikuntasalien käyttö on Herttoniemenrannan liikuntahallin osalta aivan 

maksimissaan. Hertsikan ala-asteen koulujen salien arki-illat ovat täynnä ja vain viikonloppuisin löytyy vapaita 

aikoja. Myös kirkon monitoimi-liikuntasali on muutamaa yksittäisaikaa lukuun ottamatta täynnä. 

 

Herttoniemen Sykkeen lisäksi suurin yksittäinen taho, jonka toiminta tulee vaikeutumaan Hertsin avaamisen 

myötä huomattavasti, on Asukastalo Ankkuri. Kuten Ankkurin esittely (kappale 2.2.2) osoittaa, on sen toiminta 

vilkasta. Asukastalo Ankkuri on ollut lapsi- ja maahanmuuttajaperheiden toiminnan keskus Herttoniemenran-

nassa. Löytyykö tälle toiminnalle korvaavia tiloja? 

 

Kokonaisuutena Herttoniemen alueen – Länsi-Herttoniemen, Herttoniemenrannan ja Herttoniemen yritysalu-

een – asukasmäärän kasvaminen noin 5000:lla seuraavan 10 vuoden aikana aiheuttaa valtavasti kysyntää asu-

kastoimintaan sopivista tiloista. Toisaalta lähivuosina poistuu käytöstä merkittävä määrä käytettävissä olevista 

tiloista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä – kuten on jo todettu – että asukastoimijat ja järjestöt joutuvat pa-

himmassa tapauksessa supistamaan toimintaansa, ja myöskin uusien toimijoiden on vaikea löytää tiloja. Tilojen 

kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Varsinkin liikuntatiloista tulee olemaan hälyttävä puute. On toivottavaa, että 

tämän raportin myötä Helsingin kaupunki tarttuu näin olennaisen epäkohtaan Herttoniemessä. Asukkaiden 

viihtyvyyden kannalta on erittäin tärkeätä, että harrastus- ja liikuntatiloja on kaiken ikäisille käyttäjille ja eri 

käyttäjäryhmille.   
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LIITE 1       

 Lähde: www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/liikuntatilojen-varaaminen 

 

Helsingin kaupungin koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäyttö 

Helsingin kaupungin koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön tilavuorojen hakeminen kaudella 2017 
- 2018 

Sopimusehdot 

• Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön hallinta siirtyy opetusvirastolta liikuntapalveluille ke-

sällä 2017. 

• Kaikkien Helsingin kaupungin koulujen (myös ns. pilottikoulujen) talvikauden 4.9.2017 - 3.6.2018 ilta- 

ja vapaa-ajankäytön salivuorojen haku tapahtuu Timmi -varausjärjestelmän kautta. 

• Liikuntapalvelut vastaa vuorojen jaosta ja salivuoroihin liittyvästä neuvonnasta. 

• Timmi-järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä käyttäjäksi  

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/liikuntatilojen-varaaminen/ohjeet-

timmi-jarjestelman-kayttoon 

TIMMI-varausjärjestelmä kirjautumissivu, kuvakaappaus 

                                  

Lähde: https://tilat.edu.hel.fi/WebTimmi/login.do 
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VARAAMO 

Lähde: https://varaamo.hel.fi/about 

Varaamo on Helsingin kaupungin ylläpitämä verkkopalvelu, jonka kautta voi varata kaupungin julkisia tiloja 

sekä työpisteitä yksityiseen käyttöön. Tilavarausjärjestelmä on testausvaiheessa, eikä pilottikäytössä olevassa 

versiossa ole vielä kaikkia suunnitteilla olevia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia. 

Pilottivaiheessa palvelun kautta on varattavissa kaupunginkirjaston, nuorisoasiainkeskuksen sekä varhaiskas-

vatusviraston tiloja, työpisteitä ja laitteita. 

Varaamo perustuu Helsingin kaupungin avoimeen tilavarausrajapintaan, joka on toteutettu osana Suomen 

suurimpien kaupunkien yhteistä 6aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -hanketta. 

Varaamo-tilavarausjärjestelmän kehittäminen on osa Helsingin kaupungin strategiaohjelmaa 2013 - 2016 (Te-

hokkaat ja toimivat tukipalvelut) sekä tietotekniikkaohjelmaa 2015 - 2017 (Datarajapinnat ja avoin kaupunki-

kehitys). 

Virastoyhteisen tilavaraushankkeen tavoitteena on julkisten tilojen käytön tehostaminen, saavutettavuuden 

parantaminen ja tilojen käyttöön liittyvien kustannusten alentaminen kaupungin tilavarauskäytäntöjä yhte-

näistä 

Kuvakaappaus Varaamon sivuilta: 
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LIITE 2 

Asukastilakartoitukseen haastatellut henkilöt: 

 

Erra, Erja, projektinjohtaja, arkkitehti Safa, Helsingin kaupunki 

Halme, Anne, johtaja, Päiväkoti Tuorinniemi 

Heinipuro, Pia, asukastalokoordinaattori, Asukastalo Ankkuri 

Helin, Erkko, tilapalveluvastaava, Stadin ammattiopisto 

Hietala, Tiina, puheenjohtaja, Eloa Herttoniemenrantaan ry 

Idman, Anne, isännöitsijä, Heka-Roihuvuori Oy 

Karhu, Timo, arkkitehti, Helsingin kaupunki 

Kiviaho, Tapsa, yhteyshenkilö, Hirvenpään maja 

Lumme, Marja, vararehtori, Herttoniemenrannan ala-aste 

Näveri, Mikko, arkkitehti, Helsingin kaupunki 

Olkkola, Jouko, nuorisopappi, Herttoniemen seurakunta   

Olkkonen, Ilkka, rehtori, Hertsikan ala-aste 

Orava, Kimmo, johtaja, Edupoli 
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Länsi-Herttoniemi ja Herttoniemenranta muodostavat tällä hetkellä noin 

18 000 asukkaan alueen, jonka asukasmäärä on uudisrakentamisen vuoksi 

vahvassa kasvussa. Tärkeimmät asukastoimintaa palvelevat nykyiset tilat 

ovat Länsi-Herttoniemessä Herttoniemitalo ja Herttoniemenrannassa 

nuorisotalon yhteydessä toimiva Asukastalo Ankkuri.  

Lähivuosina poistuu merkittävä määrä käytettävissä olevista tiloista. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asukastoimijat ja järjestöt joutuvat 

pahimmassa tapauksessa supistamaan toimintaansa, ja myöskin uusien 

toimijoiden on vaikea löytää tiloja. Tilojen kysyntä ja tarjonta eivät 

kohtaa. Varsinkin liikuntatiloista tulee olemaan hälyttävä puute. 

Hertsikan Pumppu -osuuskunta on vuonna 2012 perustettu voittoa 

tavoittelematon, yleishyödyllinen paikallisosuuskunta. Sen tarkoituksena 

on rakentaa Herttoniemeen uudenlaista yhteisöllisyyttä. Pumppu tekee 

työtä hankkiakseen ja ylläpitääkseen riittäviä kokoontumis- ja 

harrastustiloja asukkaille ja kaikille herttoniemeläisille toimijoille. 

Kokoontumis- ja harrastustilat ovat kaiken yhteisöllisen toiminnan 

perusedellytys. 


