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Tiivistelmä
Hankkeen taustaa ja tavoite
Asukastilakartoituksen tavoite on löytää ratkaisuja, joilla turvataan Länsi-Herttoniemen ja Herttoniemenrannan järjestöille ja muille asukastoimijoille riittävät tilat asukastoiminnan harjoittamiseen keväästä 2020
alkaen, jolloin asukastoimintaan soveltuvat tilat vähenevät. Tilojen vähenemisen syynä on Helsingin
kaupungin päätös siirtää Länsi-Herttoniemessä sijaitsevat Herttoniemen kirjasto ja nuorisotalo, sekä
Herttoniemenrannan nuorisotalo maaliskuussa 2020 avattavaan lähipalvelukeskus Hertsiin Herttoniemen
metroaseman läheisyyteen. Sekä kirjasto, että molemmat nuorisotalot ovat olleet omilla alueillaan
merkittäviä järjestötoiminnan keskuksia. Uusista tiloista, jotka ovat huomattavasti aiempia tiloja
pienemmät, ei juurikaan löydy tiloja asukastoimintaan.
Alueiden eri järjestöillä on tarkoitus yhdessä vaikuttaa kaupunkiin niin, että asukastoiminnan jatkumiselle
löytyy jatkossakin tiloja. Tavoite on turvata lähitulevaisuuden toiminta, mutta myös vaikuttaa siihen, että
soveltuvia asukastiloja saataisiin lisää, sillä asukasmäärät ovat Herttoniemessä kovassa kasvussa.
Osuuskunta Hertsikan Pumppu on ollut aktiivisessa roolissa asukastilakartoituksen toteuttamisessa ja
järjestöjen koollekutsumisessa. Hertsikan Pumppu toteutti samasta aiheesta ensimmäisen kartoituksen
syksyllä 2017. Tämä vuosina 2019 - 2020 toteutettu kartoitus on jatkoa edelliselle kartoitukselle.

Aineisto ja menetelmät
Projektissa oli kaupungin pienavustuksen turvin palkattu työntekijä viiden kuukauden ajaksi yhdeksi
päiväksi viikossa. Aineistoa kerättiin haastatteluin, järjestöille suunnatulla kartoituslomakkeella, sekä
kahdessa osallistavassa työpajassa. Kartoituksen runkona toimivat työpajat, joihin kutsuttiin alueen
järjestöt sekä kaupungin edustajia. Kartoitusta ohjasi ohjausryhmä, joka muodostui kolmen eri järjestön
edustajista ja alueen stadiluotsista. Ryhmän tehtävä oli antaa neuvoa projektityöntekijälle, sekä jakaa tietoa
tilakysymyksiin liittyvissä asioissa.
Asukastilakartoituksissa selvitettiin paikalliset toimijat, niiden tilatarpeet sekä olemassa olevat asukastilat ja
niiden käyttö. Kartoituksissa selvitettiin myös potentiaalisia uusia asukastoimintaan soveltuvia tiloja.
Kartoituksissa tutkittiin sekä kaupungin tarjoamat tilat, mutta myös yksityisten yritysten ja säätiöiden
tarjoamat asukastoimintaan soveltuvat tilat Länsi-Herttoniemessä ja Herttoniemenrannassa.

Keskeiset tulokset ja johtopäätökset
Kartoituksen aikana ei tullut suurta läpimurtoa tilakysymyksen ratkaisemiseksi Länsi-Herttoniemen osalta.
Herttoniemenrannan tilanne sai ratkaisun, kun asukastalo Ankkuri pystyy jatkamaan toimintaansa
nykyisissä tiloissaan. Raportin lopussa esitetään Helsingin kaupungille useita ehdotuksia toimenpiteistä,
joiden avulla helpotetaan tilojen saantia molemmilla alueilla. Myös Helsingin seurakuntayhtymälle
esitetään oma ehdotus asukastilojen saannin turvaamiseksi.
Järjestöjen tarkoitus on edelleen jatkaa työtä vaikuttamalla Helsingin kaupunkiin sopivien asukastilojen
saamiseksi Herttoniemen alueelle. Siksi raportissa on myös vaatimus Helsingin kaupungille siitä, että
tarvitaan jatkotoimenpiteitä tilakysymyksen ratkaisemiseksi.
Kartoituksen menetelmät ovat sovellettavissa Helsingissä muissakin kaupunginosissa.
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1. Johdanto
Asukastilakartoitusten taustalla oli uhka Länsi-Herttoniemen ja Herttoniemenrannan asukastilojen
merkittävästä vähenemisestä keväällä 2020, jolloin Länsi-Herttoniemessä sijaitsevat Herttoniemen kirjasto
ja Kettutien nuorisotalo, sekä Herttoniemenrannan puolella sijaitseva nuorisotalo muuttivat uuteen
lähipalvelukeskus Hertsiin. Hertsissä käytettävissä olevat tilat ovat noin puolta pienemmät aiempiin
käytettävissä oleviin tiloihin verrattuna. Myös vuonna 2019 ollut uhka Herttoniemenrannassa sijaitsevan
Asukastalo Ankkurin toimintojen lopettamisesta hankaloitti asukastoiminnan tilannetta. Ankkuri toimi
samoissa tiloissa Herttoniemenrannan nuorisotalon kanssa. Lisäksi Herttoniemen kirkon, jossa on muun
muassa iso liikuntaan soveltuva sali ja kokoontumistiloja, sulkeminen keväällä 2019 on vienyt hyvin monelta
toimijalta, muun muassa urheiluseuroilta, sopivia tiloja pois käytöstä.
Syyt, miksi asukastilakartoitusta alettiin toteuttamaan, ovat seuraavat:
•
•
•
•

Tilat vähenevät eli useat eri järjestöt ja seurat joutuvat supistamaan ainakin osittain toimintaansa
Järjestöt ovat olleet neuvottomia, mitä tehdä asian suhteen, kun tiloja ei juuri ole tarjolla
Tiloja voi olla tarjolla, mutta niistä ei pystytä maksamaan, koska toiminta on pientä tai se halutaan
pitää mahdollisen edullisena, jotta kaikilla on mahdollisuus harrastaa
yhteisöllisyyden parantaminen

Osuuskunta Hertsikan Pumppu teki Herttoniemen ja Herttoniemenrannan alueilla asukastilakartoituksen
ensimmäisen vaiheen syksyllä 2017. Kyseisessä asukastilakartoituksessa selvitettiin paikalliset toimijat sekä
olemassa olevat yleiset, kaikille tarkoitetut asukastilat ja niiden käyttö. Kartoituksessa selvitettiin myös
alustavasti potentiaalisia uusia asukastoimintaan soveltuvia tiloja. Selvitys luovutettiin Helsingin kaupungille
syksyllä 2018.
Syksyn 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana tehty kartoitus on jatkoa edelliselle kartoitukselle. Uudessa
kartoituksessa selvitettiin konkreettisesti eri toimijoiden tilatarpeet ja pyrittiin yhdessä näiden kanssa
löytämään uusia asukastiloja. Lisäksi pyrittiin vaikuttamaan Helsingin kaupunkiin niin, että alueen
järjestöillä, seuroilla ja yhdistyksillä olisi jatkossakin tarkoituksenmukaiset tilat käytettävänään toiminnan
jatkamiseksi ja laajentamiseksi.
Kartoituksen aikana osuuskunta Hertsikan Pumppu järjesti syksyllä 2019 kaksi kaikille avointa asukastilatyöpajaa. Työpajoissa mietittiin yhdessä, millaisia tiloja tarvitaan mihinkin toimintaan, ja mitä toimenpiteitä
näiden saamiseksi vaaditaan. Lisäksi etsittiin uusia tiloja, sellaisia, mitä kartoituksen ensimmäisessä
vaiheessa ei oltu huomioitu. Kartoituksessa tutkittiin uutena asiana alueen kaupallisten toimijoiden tiloja,
sekä kartoitettiin uudelleen myös Helsingin kaupungit asunnot Oyn eli Heka-asuntojen talojen
kerhohuoneiden käyttömahdollisuutta.
Nyt julkaistavalla tilakartoituksella on kaksi päämäärää. Lyhyen aikavälin päämäärä on turvata
harrastustoimintojen jatkuvuus vuonna 2020. Toinen päämäärä on löytää Länsi-Herttoniemen ja
Herttoniemenrannan osalta pidempiaikaisia ratkaisuja, eli pysyviä tiloja järjestöille ja muille toimijoille.
Tilakartoitusta varten perustettiin ohjausryhmä, jossa olivat edustajat Osuuskunta Hertsikan Pumpusta,
Herttoniemi-seurasta, asukastalo Ankkurista, sekä Helsingin kaupungilta.
Keväällä 2020 Suomeen levisi korona-pandemia. Sen aiheuttamien rajoitusten vuoksi asukastoiminta
käytännössä pysähtyi maaliskuussa 2020. Herttoniemeläisillä asukastoimijoilla onkin syksyllä 2020 kaksi
haastetta: toiminnan uudelleen käynnistäminen ja uusien tilojen löytäminen tai mahdollisesti hankittuihin
tiloihin sopeutuminen. Toiminnan alasajon yksi sivuvaikutus on, että keväällä ei ole ollut mahdollista
arvioida, miten asukastoimijoiden toiminta on uusissa tiloissa käynnistynyt.
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2. Yleiskatsaus kokonaistilanteeseen
2.1. Yleiskatsaus tilanteeseen

Länsi-Herttoniemen ja Herttoniemenrannan asukastilat 2019-2022
Taulukko pyrkii kuvaamaan vuosien 2019-2022 aikana tapahtuvaa muutosta asukastiloissa.
Palkin leveys kuvaa kyseisen paikan merkittävyyttä asukastoiminnan tilana.
Taulukko isommassa koossa liitteenä.

Tässä kappaleessa esitellään olemassa olevat asukastoimintaa harjoittavat järjestöt ja muut toimijat sekä
asukastoimintaan soveltuvat tilat. Kappaleessa tutkitaan myös sitä, miten eri tilat sopivat kartoituksessa
olevien järjestöjen toimintaan. Tarkkaa analyysia ei järjestöjen ja seurojen puolesta kuitenkaan pysty
tekemään, joten raportissa on yleisellä tasolla pyritty ottamaan tilaesittelyjen kohdalla kantaa siihen,
millainen toiminta tilaan sopisi.
Muuttuva tilanne on luonut epävarmuutta moneen asiaan. Kaupungin päätöksenteko on välillä
näyttäytynyt asukkaan näkökulmasta hitaalta ja poukkoilevalta. Tästä esimerkkejä ovat asukastaloyhdistys
Ankkurin jatkomahdollisuus nykyisissä tiloissa, sekä 3.-6. luokkaa käyvien koululaisten iltapäivätoiminnan
järjestäminen sekä Länsi-Herttoniemessä että Herttoniemenrannassa.
Asukastalo Ankkurin jatkomahdollisuus Herttoniemenrannassa Paasivaarankadulla oli vuonna 2019 hyvin
pitkään epätiedossa. Asukastalo on toimi samoissa tiloissa Herttoniemenrannan nuorisotalon kanssa, ja
nuorisotalon muuttaessa Hertsiin, jäisi Ankkuri ainoaksi toimijaksi kyseiseen tilaan. Jossain välissä
asukastaloyhdistys sai kaupungilta tiedon, että myös asukastalo Ankkurin pitää lopettaa toimintansa
kyseisissä tiloissa. Epätietoisuudesta johtuen asukastaloyhdistys etsi vuonna 2019 Herttoniemenrannasta
uusia tiloja toimintansa jatkamiseen. Asiasta enemmän kohdassa 2.3.
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Asukastilakartoituksen aikana on tutkittu kaupungin olemassa olevia tiloja, joista mahdollisesti löytyisi
sellaisia sopivia tiloja, jotka ovat sellaisenaan tai helposti pienin järjestelyin käytettävissä. Merkittävimpänä
tällaisena tilana nousi esiin Herttoniemen entinen sairaalarakennus, jonka pääkäyttäjä tällä hetkellä on
Myllypuron seniorikeskus. Seniorikeskuksen tilojen käytöstä kerrotaan jäljempänä tarkemmin.
Alueen päiväkodeista sekä Länsi-Herttoniemen että Herttoniemenrannan puolella löytyy tiloja, joita
pystyttäisiin käyttämään iltaisin asukastoimintaan. Näiden tilojen käyttömahdollisuus vaihtelee hyvinkin
paljon rakennuksen iästä johtuvien tilajärjestelyiden ja päiväkodin oman käytön mukaan. Myös päiväkotien
tiloista kerrotaan jäljempänä tarkemmin.
Kaupallisten tai kolmannen sektorin toimijoiden tiloja, joita pystyy vuokraamaan asukastoimintaan, ei
tutkituilla alueilla ole kovin montaa. Ne ovat kaikki Länsi-Herttoniemen puolella ja ovat seuraavat;
Herttoniemen säätiön kerhohuone, Tanssikeidas, sekä coworking tila Mesta. Näiden tilojen käytössä on
haasteena se, että vaikka tilavuokra ei välttämättä olisi kovin suuri, voi tilavuokra nostaa yhdistysten ja
seurojen järjestämien kurssien hintoja prosentuaalisesti merkittävästi. Muun muassa Herttoniemen
Sykkeen ja Osuuskunta Hertsikan Pumpun kurssien hinnat on pystytty pitämään edullisina, jotta kuka
tahansa pystyy osallistumaan kursseille, koska kaupungin tilojen ilmainen käyttö on tähän asti
mahdollistanut tämän.
Herttoniemen kirkon tilanne on yksi asukastoimintaan merkittävästi vaikuttava asia. Hiihtomäentiellä
sijaitseva kirkkorakennus suljettiin kokonaan sisäilmaongelmien vuoksi toukokuussa 2019. Kirkon
tulevaisuuden vaihtoehtoja tutkitaan parhaillaan. Seurakuntaneuvosto linjasi syksyllä 2019 näkemyksen,
että Herttoniemeen tarvitaan kirkko. Kaikkia vaihtoehtoja halutaan edelleen selvittää. Helsingin
seurakuntayhtymä pyrkii tekemään päätöksen kirkon kohtalosta vuoden 2020 aikana. On mahdollista, että
kirkko korjataan, tai että sen tilalle rakennetaan uusi rakennus, jossa on muunneltava kirkkotila.
Joka tapauksessa kirkon suurehkon liikunta-juhlasalin poistuminen on tehnyt suuren loven koko
Herttoniemen asukastiloihin. Vuonna 2017 tehdyn asukastilakartoituksen aikaan salilla oli neljätoista
säännöllistä käyttäjäryhmää, näiden joukossa muun muassa MLL liikuntaryhmät, Herttoniemen Sykkeen
naisten jumppia, kirkon lastenkerho, salibändykerho ja Kaakkois-Helsingin seniorit. Säännöllisten käyttäjien
lisäksi oli salissa paljon myös satunnaisia käyttövuoroja. Lauantaisin ja sunnuntaisin liikuntasali toimi usein
juhlien pitopaikkana. Kirkossa oli lisäksi muitakin tiloja, 60- ja 30-paikkaiset seurakuntasalit sekä 55paikkainen auditorio, joita käytettiin asukastoimintaan.
Kun Länsi-Herttoniemestä on kirjaston lisäksi poistunut toinen erittäin merkittävä asukastoiminnan tila, niin
näin isot muutokset tilojen tarjonnassa eivät ole voineet olla vaikuttamatta asukastoiminnan määrään.
Kahden liikuntasalin poistuminen ja korvautuminen Hertsin nuorisotilan yhdellä hyvin pienellä salilla, jossa
ei pysty harrastamaan liikuntaa, on jättänyt alueella suuren loven liikuntatilojen tarjontaan.

7

2.2 Asukastoimijat, haasteet ja tarpeet
Ensimmäisessä kartoituksessa v. 2017 esiteltiin tarkemmin Länsi-Herttoniemen ja Herttoniemenrannan
toimijat, joten seuraavassa on niistä lyhyempi esittely. Mukaan on otettu ne toimijat, joiden tilantarve on
suuri, sekä ne toimijat, jotka pienemmästä tilantarpeesta huolimatta ovat Herttoniemessä ja
Herttoniemenrannassa merkittäviä toimijoita.

Länsi-Herttoniemi:
Osuuskunta Hertsikan Pumppu
Hertsikan Pumppu on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen osuuskunta, joka tukee Länsi-Herttoniemen
asukkaiden toimintaa alueen kehittämisessä. Hertsikan Pumppu tarjoaa asukkaille mahdollisuuden
osallistua erilaisille kursseille ja työpajoihin sekä järjestää niitä itse. Pumppu alustana ja mahdollistajana
asukkaiden itse kehittämille ideoille. Pumppu vaikuttaa aktiivisesti asukastilojen saatavuuden
mahdollistamiseksi. Pumpulla on yksi työntekijä, koordinaattori.
Haaste. Pumppu aloitti uudessa tilassa helmikuussa 2020. Tila on tarkoitus olla kaikille avoin olohuone,
jossa alueen asukkaat voivat järjestää toimintaa. Tila on pieni liikehuoneisto, jossa isompi huone ja
takatila/keittiö. Joitakin Pumpun kursseja pystytään järjestämään kyseisessä tilassa, mutta Pumppu
tarvitsee liikuntaryhmille tai isommille tilaisuuksille myös isomman tilan, joka vuokrataan tarvittaessa
erikseen.
Herttoniemen Syke ry
Herttoniemen Syke tarjoaa jäsenilleen monipuolista kuntoliikuntaa ja erilaisia jumppia sekä aikuisille että
lapsille. Syke on käyttänyt toimipisteinään Kettutien nuorisotaloa, alueen kouluja sekä vesiliikuntaan
Itäkeskuksen uimahallia. Ryhmäliikuntatunnit ovat eritasoisia, jotta tarjontaa olisi mahdollisimman
monelle. Hinnat pidetään mahdollisimman edullisina, että mahdollisimman monella olisi varaa osallistua
seuran tarjoamille tunneille. Herttoniemen Syke on Suomen voimisteluliiton jäsen.
Haaste. Herttoniemen Syke on käyttänyt vuosien aikana paljon ilmaista Kettutien nuorisotalon salia. Nyt
alueelta ei löydy riittävän isoa salia Sykkeen suositummille liikuntaryhmille. Roihuvuoren nuorisotalon
tiloissa on järjestetty kursseja, mutta sali on joihinkin kursseihin aivan liian pieni. Herttoniemen Syke on
joutunut lopettamaan muun muassa lauantai-aamujen tunnit. Herttoniemen Syke on keskittänyt kurssejaan
Hertsikan ala-asteen kouluille, ja tästä syystä kurssien hintoja on jouduttu nostamaan.
Herttoniemi-seura ry
Puolueeton perinteinen kaupunginosayhdistys. Herttoniemi-seura edistää alueen paikalliskulttuuria sekä
ympäristön- ja maisemansuojelua. Seura tekee aloitteita ja antaa lausuntoja Herttoniemeä ja sen oloja
koskevista asioista. Seura toimii herttoniemeläisten ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä. Syventää kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä. Seura ylläpitää palstaviljelyä sekä talviuintia. Seura julkaisee kerran
vuodessa ilmestyvää Herttoniemeläinen-lehteä.
Haaste. Herttoniemi-seuralla ei ole omaa toimipistettä. Seuran hallitus on kokoontunut kuukausittaiseen
kokoukseen johtokunnan jäsenten asuinrakennusten kerhohuoneissa. Seura tarvitsee aika ajoin tilaa, johon
mahtuu 50 - 100 henkilöä. Seuran järjestämät monet tilaisuudet, muun muassa kaavatyöpajat, asukasillat ja
vuosikokoukset on pidetty Herttoniemi-talossa. Näille tapahtumille pitää löytää korvaavat tilat.
8

SPR Herttoniemen osasto
Suomen Punaisen Ristin Herttoniemen osastolla on vuokrattuna oma pieni tila, korttelitupa, asuintalon
alakerrasta osoitteessa Siilitie 7. SPR Herttoniemen osastolla on säännöllistä viikoittaista toimintaa
kahdessa eri osoitteessa, ja ajoittain toimintaa myös muualla. Omassa korttelituvassa Siilitiellä järjestetään
torstaisin vanhuksille kahvitilaisuus ja Herttoniemen säätiön kerhohuoneella Näätätiellä järjestetään kerran
viikossa eläkeläisten Hertta-klubi. Herttoniemenrannassa, osoitteessa Petter Wetterintie 4, sijaitsevassa
kerhohuoneessa järjestetään torstaisin maahanmuuttajille suunnattu Kaverikerho. Muuta toimintaa ovat
koulussa pidetyt läksyhelpit, sekä erilaiset ystävä- ja vapaaehtoistoimintaan liittyvät kurssit, kuten
ensiapukurssi, sekä itse vapaaehtoistoiminta.
Haasteena SPR Herttoniemen osastolla on se, että toiminta on hajautunut moneen paikkaan.
SPR Herttoniemi on käyttänyt lisäksi Nuorisosäätiön kerhotiloja Kontulan lähiöasemalla, Pasilan asukastaloa, kulttuurikeskus Stoaa ja muutamaa muuta paikkaa Herttoniemen ulkopuolella. Opastus varsinkin
senioreille on haasteellista, samaan osoitteeseen löytäisi helpommin. Myös materiaalin kuljetus paikasta
toiseen asettaa haasteita. Herttoniemitalossa pidetty toiminta on osittain siirretty Herttoniemi-säätiön
kerhohuoneelle, ja siirto on lisännyt kustannuksia.

MLL:n Herttoniemen paikallisyhdistys
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Herttoniemen paikallisyhdistys ry tekee vapaaehtoistyötä
herttoniemeläisten, herttoniemenrantalaisten ja kulosaarelaisten lasten ja lapsiperheiden hyväksi.
MLL Herttoniemi on perustettu v. 1947 nimellä Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton-HerttoniemiLaajasalon paikallisosasto. Vuodesta 1998 yhdistys on toiminut nykyisellä nimellään Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Herttoniemen paikallisyhdistys ry.
Vuosien aikana on järjestetty mm. lukuisia musiikkileikkikouluja ja liikuntakerhoja, koko perheen
konsertteja, lastentarvikekirpputoreja, suojatiepäivystyksiä koulujen alkaessa, kuvataideleirejä,
luontoretkiä, sekä otettu kantaa päätöksiin, jotka ovat koskettaneet lapsiperheiden asemaa MLL
Herttoniemen toiminta-alueella. MLL Herttoniemen perhekahvila on toiminut Asukastalo Ankkurissa jo
vuodesta 1998 alkaen.
Haasteena on ollut alkuvuodesta 2020 alkaen se, että järjestö on joutunut hajauttamaan toimintojaan
moneen eri paikkaan, koska asukastalo Ankkurin, missä MLL:lla on ollut paljon toimintaa, tilanne oli viime
syksynä epäselvä. Jatkossa toimintaa aiotaan keskittää Ankkuriin.
Herttoniemen Toverit HerTo
HerTo on perinteinen vuonna 1921 perustettu kaupunginosaurheiluseura, joka on kasvanut yhdessä
kaupunginosansa kanssa, lajina jalkapallo. Seurassa on tällä hetkellä uudelleen käyntiin puhallettua
junioritoimintaa ja miesten ja naisten joukkueita.
HerTon juniorijoukkueiden toiminta perustuu ajatukseen hyvän mielen harrastuksesta lähellä kotia.
Joukkueiden toiminnassa keskeistä on liikkumisen ja pelaamisen ilo, eikä seuralla ole lapsille lainkaan
kilpajoukkueita. Junioreiden harjoitukset ovat ikäkaudesta riippumatta vain kerran viikossa. Talvella
harjoitellaan koulujen saleissa (Heryk ja Hertsikan ala-asteen koulut) ja kesällä treenipaikka on
Herttoniemen urheilukenttä. HerTon junioritoiminta on saatu käyntiin pitkälti paikallisten asukkaiden oman
aktiivisuuden ansiosta. Talvisin on aikuisten futsal-vuoro kerran viikossa treenipaikkana Herttoniemen
yhteiskoulun iso liikuntasali. Kesällä 2020 HerTon harrastetoiminnassa on 12 juniorijoukkuetta ja 2
aikuisjoukkuetta.
9

Herttoniemen ruokapiiri
Vuonna 2010 perustettu ruokapiiri on osa Herttoniemen ruokaosuuskunnan toimintaa. Ruokapiirin jäsenet
tilaavat luomu- ja lähiruokaa suoraan tuottajilta: ei ylimääräisiä väliportaita eikä ruoan hävikkiä. Jäseniä on
tällä hetkellä yli 300. Ruokapiirillä on ollut muutaman vuoden ajan Herttoniemen kirjastolla ruoan
jakelupiste ja kauppa. Ruokapiirin ja Uudenmaan ruoka-foodhubin tuotevalikoimassa suositaan paikallisia,
pienimuotoisesti tuotettuja kausituotteita. Tuotteet tulevat suoraan maanviljelijöiltä tai jalostajilta.
Ruokaosuuskunta on kehittänyt uudenlaista tilausjärjestelmää yhdessä paikallisten tilojen kanssa, ja
perustanut Uudenmaan ruoka -foodhubin, joka on toiminut ruokapiirin tiloissa. Herttoniemen kirjaston
lopetettua jatketaan toimintaa kauppakeskus Hertsissä. Samassa tilassa toimii myös Uudenmaan ruokafoodhubin noutopiste, joka mahdollistaa Herttoniemen ruokapiirin toiminnan.

Kulttuuriyhdistys 008/ Herttoniemi Block Party
Kulttuuriyhdistys 008:n tavoite on herttoniemeläisen ja itähelsinkiläisen kulttuurikuvan rikastuttamisen niin
tapahtumien kuin osallistavan toiminnan kautta. Yhdistys tutkii mahdollisuuksia tuoda lisää eloa yhteisiin ja
vähemmälle käytölle jääneisiin tiloihin. Samalla yhdistys antaa mahdollisuuden uusille artisteille ja
kulttuurinystäville olla mukana tuottamassa iloa muille.
Yhdistyksen toiminta alkoi paikallisten asukkaiden muodostamasta vapaaehtoisten yhteisöstä, joka vuonna
2016 alkoi järjestää yli 15000 kävijää keräävää ilmaistapahtumaa Herttoniemi Block Partya Herttoniemen
Asentajanpuistossa. HBP:n aktiivijäsenet perustivat syksyllä 2017 Kulttuuriyhdistys 008:n kyseisen
tapahtuman järjestämiseksi, sekä muun kulttuurityön kehittämiseksi. Kulttuuriyhdistys 008 on ollut mukana
järjestämässä myös Club 008 musiikkiklubeja Roihuvuoressa sekä Joulupuoti 008 tapahtumaa
Herttoniemessä

Herttoniemi English Playgroup
Herttoniemi English Playgroup on Kettutien nuorisotalolla Hertsikan Pumpun kautta toiminut lapsivanhempi-leikkiryhmä. Toiminta on vähentynyt vuoden 2019 aikana ja kokoontumiset ovat siirtyneet
ryhmän jäsenten koteihin. Ryhmällä ei ole tarvetta saada vuoroa kirjasto-nuorisotoimen tiloista ainakaan
toistaiseksi.
Herttoniemitalon perhekahvila
Herttoniemitalon perhekahvila on järjestetty kerran viikossa maanantaisin klo 10-12, pois lukien kesä-,
heinä- ja elokuu, Kettutien nuorisotalon tiloissa. Kahvila on toiminut vapaaehtoisvoimin, ja sitä on hoitanut
viidestä kuuteen henkilöä kukin omalla vuorollaan. Perhekahvila on vakiinnuttanut paikkansa herttoniemeläisten kohtaamispaikkana, mutta sinne tullaan myös laajemmaltakin alueelta. Kahvilassa käy tyypillisesti
noin 30 henkilöä, mutta parhaimmillaan kävijöitä voi olla jopa viisikymmentä.
Haaste. Perhekahvila haluaa jatkaa toimintaansa ja toivoo, että sitä pystyisi jatkamaan kirjaston tai
nuorisotoimen tiloissa Hertsissä.
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Herttoniemenranta:
Asukastalo Ankkuri
Asukastalo Ankkuri esitellään kohdassa 2.3.2. Ankkurin merkitys alueelle on suuri, ja sen vuoksi Ankkurin
toimintaa esitellään muita toimijoita tarkemmin. Lisäksi vaikka Ankkuri on yhdistys, joka tarvitsee
toiminnalleen tilat, on se samalla nykyisessä tilanteessa tilojen tarjoaja. Tämän vuoksi asukastaloyhdistys
Ankkurin esittely on tässä raportissa sijoitettu otsikon ”tilat” alle.

Eloa Herttoniemenrantaan ry
Eloa Herttoniemenrantaan ry (ELHE) on Herttoniemenrannassa muutaman vuoden toiminut kaupunginosayhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia paikallisten asukkaiden, yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten
yhdistäjänä, sekä parantaa alueella asuvien ja toimivien ihmisten yhteistoimintaa ja hyvinvointia.
Tarkoituksena on myös vahvistaa Herttoniemenrannan elinvoimaisuutta ja tuoda kaupunginosaan yhdessä
eloa, iloa, väriä ja viihtyisyyttä, sekä vahvistaa yhteistyötä lähialueiden kanssa. ELHE on järjestänyt
Herttoniemen rantapäivä -tapahtuman ja on ollut mukana järjestämässä tapahtumia asukastalo Ankkurissa.
Haaste. Yhdistys järjestäisi enemmän tapahtumia, jos löytyisi tiloja.

HJK Juniorit – HJK East
Helsingin Jalkapalloklubilla eli HJK:lla on vilkasta jalkapallotoimintaa kahdeksassa eri kaupunginosassa:
Arabianrannassa, Eastissa (Laajasalo/Herttoniemenranta), Itäkeskuksessa, Kannelmäessä, Lauttasaaressa,
Malmilla, Munkkiniemessä sekä Töölössä. HJK ry:n alaisuudessa jalkapalloa harrastaa yli 3000 pelaajaa.
HJK East, joka toimii Herttoniemenrannassa ja Laajasalossa, pitää sisällään kuusitoista joukkuetta eriikäisille pojille. Lisäksi tyttöjen joukkueita on neljä. Pelaajia joukkueissa on tällä hetkellä noin neljäsataa.
HJK Eastin joukkueet harjoittelevat Laajasalossa Ilomäentien nappulatekonurmella, Herttoniemenrannan
liikuntapuiston kentällä, sekä talvella Myllypuron palloiluhallissa ja joissakin muissa alueen koulujen
saleissa. Tekonurmikentällä harjoitukset joudutaan usein pakkasesta johtuen perumaan.
Haaste. Talvisaikaan on suuri pula sisätilaharjoittelupaikoista, koska riittävän suuria liikuntasaleja ei ole
tarjolla tarpeeksi Herttoniemenrannan alueella. Herttoniemenrannan liikuntahallista on vuoroja pystytty
varaamaan vain vähän, tarve vuoroille olisi moninkertainen. Ihanteellisinta olisi se, että lapset ja nuoret
pystyisivät harrastamaan jalkapalloa kotikaupunginosassaan läpi vuoden.
Uusia:
Hertsikanrannassa tapahtuu ry
Hertsikanrannassa tapahtuu ry on uusi kaupunginosayhdistys, jonka tarkoituksena on alueellisen
hyvinvoinnin, viihtyvyyden, yhteisöllisyyden ja yhteishengen edistäminen. Yhdistys elävöittää
Herttoniemenrantaa muun muassa järjestämällä säännöllisesti tapahtumia, ohjelmia, kotiseutupäiviä, sekä
muita juhla- ja viihdetilaisuuksia, koulutus- ja tiedotustoimintaa, sekä luento- ja esitelmätilaisuuksia.
Yhdistys tekee myös aloitteita Helsingin kaupungille ja pyrkii vaikuttamaan niihin.
Haaste. Hertsikanrannassa tapahtuu ry:llä ei ole omaa tilaa. Yhdistys käyttää toimintaansa taloyhtiöiden
kerhohuoneita. Sali tai iso lattiatila olisi myös tarpeellinen, jotta yhdistys saisi aloitettua liikuntaillat.
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2.3 Tilat
2.3.1 Herttoniemen kirjasto ja Hertsin nuorisotila

Kirjastosali. Kuva: Ari Virtanen

Yleistä uusista tiloista
Herttoniemeen, Itäväylän ja metroaseman välittömään läheisyyteen valmistui maaliskuussa 2020
lähipalvelukeskus Hertsi. YIT ja Hartela rakensivat uutta vuokrattavaa toimitilaa noin 18 500 m², ja yhdessä
olemassa olevan Megahertsi-liikekeskuksen kanssa uudet tilat muodostavat lähipalvelukeskus Hertsikokonaisuuden. Hertsiin sijoittuu vähittäiskaupan ja julkisten palveluiden lisäksi päiväkoti sekä palveluasumisen tiloja. Samaan kortteliin YIT ja Hartela rakentavat myös erilliset omat asuinrakennuskohteensa,
jotka valmistuvat vuoden 2021 aikana.
Hertsiin siirtyivät Herttoniemen kirjasto, sekä Herttoniemen alueen nuorisotoimen tilat, joita ovat Kettutien
nuorisotalo Länsi-Herttoniemessä sekä Herttoniemenrannan nuorisotalo, Paasivaarankatu 6. Kirjaston ja
nuorisotalon käytössä on tiloja yhteensä 1002 m², joista puolet on nuorisotalon ja puolet kirjaston käytössä.
Vanhoissa tiloissa Kettutien varressa sijaitsevassa Herttoniemen kirjastossa on ollut käytössä 730 m², ja
nuorisotoimella on tiloja Kettutiellä 675 m² ja Paasivaarankadulla 485m². Luovutettavien tilojen yhteispintaala on 1890 m². (Lähde: Helsingin kaupunginhallitus pöytäkirja HEL 2015-009664 T 100104)
Uudet kirjasto- ja nuorisotilat sijaitsevat Hertsin toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Kirjasto sijaitsee
toisessa kerroksessa. Sisäänkäynnin edessä olevasta käytävästä lähtee ylikulkusilta Herttoniemen
metroaseman puolelle. Nuorisotoimen tilat ovat osittain kirjaston yhteydessä ja osittain kirjaston
yläpuolella kolmannessa kerroksessa. Tiloja yhdistää kirjaston sisällä oleva portaikko.
Lähipalvelukeskus Hertsi avattiin 19.3.2020, mutta koronaviruksen aiheuttamasta pandemiasta johtuen
kirjaston ja nuorisotoimen tilat avattiin vasta toukokuun puolessa välissä. Nuorisotalon aukioloajat tulevat
olemaan laajemmat, kuin ne ovat aikaisemmissa paikoissa olleet, uusia aukiolopäiviä ovat tiistai ja
sunnuntai.
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Olotila. Kuva: Varaamo.hel.fi

Sali. Kuva: Ari Virtanen

Kirjaston ja nuorisotoimen käytössä ovat seuraavat tilat:
KIRJASTO 2. krs:
kirjastosali (421 m²)
satutila
hiljainen huone
YHTEISKÄYTÖSSÄ
kokoushuone

NUORISOTILAT 2/3. krs:
sali (n. 80 m²) 2. krs
Olotila + keittiö 2. krs (150 m²)
ryhmätyötila (37 m²)
Studio (26 m²)
Viihdetila (26 m² )

Yksi suurimmista muutoksista aiempiin tiloihin nähden on suuremman salin puuttuminen. Aiemmissa
nuorisotoimen tiloissa Kettutien nuorisotalolla on ollut sali, jonka pinta-ala on noin 150 m². Kettutien
salissa oli myös perinteinen isohko näyttämö, joka mahdollisti hyvän esiintymistilan muun muassa
musiikkiesityksille tai paneelikeskusteluille. Tämä tila on siis lisätilana mainitulle 150 m²:lle. Kettutiellä
nuorisotoimen tilat ja sitä myöten myös sali ovat sijainneet eri kerroksessa kuin kirjasto, joten salin käyttö
äänekkäämpäänkään toimintaan, esimerkiksi ryhmäliikuntaan tai sählyn pelaamiseen ei ole haitannut
kirjaston käyttäjiä.
Hertsin nuorisotoimen sali (kalustepiirroksesssa tila nro 5) on noin 80 m² ja se sijaitsee kirjastosalin
vieressä. Salin koosta ja sijainnista johtuen se ei ole läheskään niin moneen toimintaan sopiva, kuin
Kettutien sali on ollut. Tilannetta kuvaa hyvin se, että alueen nuorisotoimen työntekijät ovat toivoneet
syksyllä Hertsikan Pumpun järjestämässä työpajassa isompaa salia liikuntaa varten. Työntekijöiden mukaan
heillä ei ole näin pienelle salille kovinkaan paljon käyttöä. Salissa on toiminnan käynnistyttyä keskitytty
nuorten tanssi- ja teatteritoimintaan.
Kakkoskerroksen tiloissa on liikkuminen esteetöntä. Tilasta löytyy hissi ja esteetön wc, jotka ovat
yhteiskäytössä kirjastossa ja nuorisotiloissa kävijöiden kesken. Kolmannessa kerroksessa, missä siis on kaksi
tilaa nuorten käytössä, ei toimiminen ole esteetöntä, eikä siellä ole lainkaan wc-tiloja.
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Kalustepohjapiirustus 2. krs

Kalustepohjapiirustus 3. krs
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Tilojen varaamisesta
Tiloihin voi tehdä pysyviä varauksia normaaliin tapaan. Vakiovuorojen haku on huhtikuussa seuraavaa syyskevätkautta varten. Varaamon kautta varattavissa ovat seuraavat tilat; kolmannessa kerroksessa Ryhmätila
ja Viihdetila ja toisessa kerroksessa Olotila+keittiö sekä sali. Lisäksi varattavana on neuvotteluhuone, joka
on sekä kirjaston että nuorisotoimen käytössä.
Tilat ovat ilmaisia nuorille, järjestöille ja yhdistyksille, ja maksullisia yksityiseen käyttöön. Hinnoittelussa
noudatetaan kaupungin hinnastoja. Poikkeuksena hinnoitteluun on kokoustila, joka on kaikille ilmainen.
Tiloja ei voi varata yksityiskäyttöön, esimerkiksi syntymäpäiväjuhlien järjestämistä varten. Tällaiseen
käyttöön pystyy varaamaan Roihuvuoren nuorisotalon tiloja.
Lyhyet varaukset tehdään Varaamon kautta, varausten käsittelyaika on noin viikko, kokoustilassa on
lyhyempi käsittelyaika. Varaamo on Helsingin kaupungin varauspalvelu, jonka kautta voi tällä hetkellä
varata Helsingin kaupunginkirjaston, nuorisoasiainkeskuksen sekä varhaiskasvatus-viraston tiloja,
työpisteitä ja laitteita.

Varhaisnuorten tilanne ja tilakysymys
Nuorisotoinen tilat Hertsissä, kuten on käynyt ilmi, ovat huomattavasti pienemmät, kuin aiemmat
käytettävissä olevat tilat ovat olleet. Siksi kyseisissä tiloissa tapahtuva toiminta tullaan kohdistamaan hyvin
tarkkaan kuudesluokkalaisiin ja sitä vanhempiin nuoriin. Nuorisotoimi toivoo, että varhaisnuorten, eli 3 - 6
luokkaa käyvien toimintaa Herttoniemenrannan puolella tulee järjestämään jokin toinen taho. 3 - 6
luokkalaisten iltapäivätoiminnasta ei ole lakivelvoitteista järjestämisvelvoitetta, mutta lautakunta on
velvoittanut nuorisotoimen hoitamaan Länsi-Herttoniemessä tämän ikäisten lasten iltapäivätoimintaa.
Varhaisnuorten iltapäivätoiminnan tilakysymys liittyy myös asukastiloihin. Syksyllä 2019 informoitiin
oppilaiden vanhempia Hertsikan ala-asteen tilaisuudessa, että Länsi-Herttoniemen varhaisnuorten uusi
iltapäiväkerho tulisi Hillerikujan koulun tyhjiin tiloihin, joita ei ole käytetty muutamaan vuoteen. Tiloissa on
opetuskeittiö, eteisaula ja kaksi muuta huonetta. Nuorisotoimella ei olisi ollut tiloille iltapäiväkäytön jälkeen
iltatoimintaa, joten tässä olisi avautunut tilankäyttömahdollisuus asukastoimijoille. Koulun tiloja ei
kuitenkaan vuokrattu lasten iltapäivätoimintaan, vaan toiminta järjestetään koulun viereisessä leikkipuisto
Hillerissä kolmena päivänä viikossa. Kyseiset tilat vuokrasi koulun tiloissa jo toimiva Montessori-koulu.

HERTTONIEMEN KIRJASTO JA HERTSIN NUORISOTILA YHTEENVETO:

Nuorisotoimi: Studio, Olotila+keittiö sekä Sali 2. krs
Ryhmätila ja Viihdetila 3. krs.
Kirjasto/nuorisotoimi: neuvotteluhuone 2. krs
Huomioitavaa, että nuorisotilat varataan ensisijaisesti vain nuorisolle tarkoitettuun toimintaan
Varaukset: varaamo.hel.fi tai hertsi.munstadi.fi/varaa-tila
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2.3.2 Asukastalo Ankkuri
Paasivaarankatu 6

Kuva: Facebook Asukastalo Ankkuri

Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry on perustettu 1998 Paasivaaran margariinitehtaan
entiseen kanttiinirakennukseen yhteistyössä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa.
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki. Mukana asukastalon toiminnan suunnittelussa oli myös
asukkaita sekä muita eri tahoja, kuten Herttoniemen seurakunta. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää
Herttoniemenrannan alueen asukkaiden hyvinvointia, yhteistoimintaa ja viihtymistä, tarjota toiminta- ja
harrastusmahdollisuuksia eri-ikäisille asukkaille sekä mahdollisuus tavata muita ihmisiä virikkeellisessä
ympäristössä.
Asukastaloyhdistys Ankkuri ry oli vuosia rakennuksen pääkäyttäjä, kunnes nuorisoasiankeskus tarvitsi tilat
hallintaansa, jolloin siitä tuli tilojen pääkäyttäjä. Vuodesta 2006 lähtien asukastaloyhdistys on hakenut
vuosittain käyttövuoroja nuorisotalolta toimintaansa. Käytännössä toiminta on jaettu niin, että asukastalo
Ankkurin toiminta on painottunut aamupäiviin klo 10-13 ja viikonloppuihin, ja nuorisotalon arki-iltapäiviin
ja iltoihin. Yhdistyksen ei ole tarvinnut maksaa käyttövuoroistaan nuorisotoimelle. Vuoden 2020 keväästä
alkaen tilat tulivat jälleen kokonaisuudessaan asukastaloyhdistys Ankkurin hallintaan nuorisotoimen
muuttaessa Hertsin nuorisotilaan.
Ankkuri yhteistyökumppaneita ovat vuosien varrella olleet muun muassa Herttoniemen sosiaaliasema
ja yhdyskuntatyö, Herttoniemi-seura, Herttoniemen seurakunta, Suomen Somalia -verkosto ry, Ihmisoikeusliitto, Liikuntavirasto, Monaliiku ry, MLL Herttoniemen paikallisyhdistys, Sovinto ry, Palvelukeskus
Helsinki, TE-toimistot sekä muut asukastalot ja luonnollisesti alueen asukkaat. Ankkuri on monikuluttuurijärjestön Moniheli ry jäsen. Ankkuri on ollut myös Etelä-Suomen ETNOn jäsen vuosina 2016 - 2019 ja uutta
hakemusta vuodelle 2020-2024 harkitaan Ankkurin työntekijäresurssien mukaan. ETNO on oikeusministeriön yhteydessä oleva etnisten suhteiden neuvottelukunta, neuvoa-antava elin.
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Kuvassa oikealla asukasyhdistyksen puheenjohtaja
Lea Vetri kiittää nuorisotalon työntekijöitä kuluneesta
vuodesta 2019, joka vuotinen yhteinen ateria alkakoon.
Tiskin takana ruuan loihtijat: harjoittelijat, vapaaehtoistyöntekijä ja keittiötyöntekijä.
Kuva Asukastalo Ankkuri

Asukastaloyhdistys Ankkurille oli vuonna 2019 pitkään epäselvää, voidaanko toimintaa jatkaa nykyisissä
tiloissa. Nuorisotoimen siirtyessä tiloista pois, oli Ankkurinkin määrä lopettaa kyseisissä tiloissa. Ankkuri
kartoitti uutta tilaa Herttoniemenrannassa toiminnan jatkamiseksi. Syynä oman uuden tilan etsimiseen oli
se, että Hertsin kirjasto-nuorisotilojen suunnittelun myötä oli käynyt selväksi, että Ankkurin kaltaiselle
toiminnalle ei sieltä pystytä järjestämään tiloja. Uhkana oli toiminnan huomattavan suuri supistuminen.
Syksyllä 2019 asukastaloyhdistys alkoi neuvottelut mahdollisuudesta jatkaa nykyisissä tiloissa. Loppuvuodesta yhdistys sai tiedon, että kaupunki myöntää vuokra-avustuksen, ja näin pystyttiin aloittamaan
vuokraneuvottelut kaupungin kanssa. Helmikuussa päästiin rakennuksen vuokrahinnasta sopimukseen ja
maaliskuussa solmittiin Helsingin kaupungin kanssa tilojen vuokrasopimus. Asukastalo Ankkuri palaa
vanhaan tilanteeseen, eli yhdistys tulee vastaamaan itse koko kiinteistöstä ja siellä tapahtuvasta
toiminnasta.
Suunnitelmissa on jatkaa nykyisen kaltaista matalan kynnyksen toimintaa, ja saada mukaan eri yhdistyksiä
ja järjestöjä järjestämään helsinkiläisille kohtuuhintaista tai ilmaista toimintaa. Jotta kiinteistön
ylläpitokulut saadaan katetuksi, Ankkuri vuokraa tiloja asukkaiden, yhdistysten sekä muiden toimijoiden
käyttöön. Hinnat ovat kohtuulliset asukastaloyhdistyksen jäsenille ja yhdistyksille.
Yhteistyökumppaneita tulee olemaan muun muassa lapsi- ja nuorisojärjestö Helsingin Nuoret Kotkat
Piirijärjestö ry, tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys Nicehearts ry, lasten toimintaa järjestävä
paikallisyhdistys MLL Herttoniemi, musliminaisten yhdistys Amal ry, anonyymit alkoholistit Herttoniemen
AA-ryhmä sekä yhden vanhemman asioita ajava pienperheyhdistys ja liikunta-kulttuuriyhdistys Monaliiku
ry. Asukastalo pyrkii avaamaan ovia jatkossa laajemmin, sillä vuosien ajan nuorisotalon käyttövuorojen
takia rajattu lyhyt aukioloaika on ohi. Ankkuri pyrkii olemaan auki myös arki-iltapäivisin pidempään.
Kuitenkin Ankkuri jättää iltapäivän toimintaan avointa aikaa myös Herttoniemenrannan varhaisnuorille.
Asukastalon toiminnasta
Ankkurin palkattu vakituinen työntekijä (sosionomi AMK) vastaa asukastalon toiminnan koordinoimisesta,
sekä toimii palkkatukityöntekijöille lähiesimiehenä ja vastaa harjoittelijoista. Työharjoittelut, joita
Ankkurissa on koko ajan, painottuvat työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan sekä kieliharjoitteluun.
Harjoittelijat tekevät asukastalolla siivous- ja keittiötöitä. Lisäksi asukastalolla on sosionomiopiskelijoita
puolivuosittain. Palkkatukityössä on samanaikaisesti kaksi tai kolme työntekijää joko keittiö- ja siivoustyössä tai toimistossa oppisopimusopiskelijana.
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Muskarin joulujuhlat isossa salissa ja piparien leivontaa. Kuvat Asukastalo Ankkuri

Avoin olohuone on palvellut viime vuodet maanantaista perjantaihin kello 10-13 sekä lauantaisin kello 1720. Kahvila on ollut auki joka arkipäivä, ja siellä on myyty edullista lounasta kolme kertaa viikossa.
Asukastalo Ankkuriin on voinut tulla seurustelemaan, kahvittelemaan, lukemaan päivän lehtiä, kysymään
mieltä askarruttavia asioita, täyttämään Kelan papereita tai vain syömään ilmaisen hävikkilounaan.
Lauantai-illan perhekerhossa on käynyt runsaasti alueen perheitä, parhaimmillaan 80 henkilöä.
Viikoittaisista kävijöistä noin 30 % on maahanmuuttajataustaisia, mikä on suuri määrä verrattaessa muihin
asukastaloihin. Ankkurin toiminnassa on alusta saakka otettu maahanmuuttajataustaiset avoimesti vastaan.
Vuosien työn tuloksena Ankkurin toiminnassa eri kulttuurit kohtaavat luonnollisesti. Asukastalolle tullaan
paljon myös lähialueilta, kuten Roihuvuoresta, Kulosaaresta ja Laajasalosta.
Ankkurin omaan vakituiseen ohjelmaan kuuluvat avoimen olohuoneen lisäksi avoimet ja ilmaiset naisten
liikuntatunnit, joiden jumpista ovat vastanneet Monaliiku ry, Nicehearts ry, MLL:n perhekahvila ja
asukaskahvila. Asukaskahvilan ohjelmasta vastaa Asukastalo Ankkuri ja perhekahvilan ohjelmasta vastaa
MML:n Herttoniemen paikallisyhdistys. Ohjelmassa on ollut mm. luentoja, vaihtopäiviä ja tuote-esittelyitä.
Viikoittaista toimintaa ovat myös sosiaaliohjaus ja suomi toisena kielenä -musiikkituokio, sekä pienten
lasten liikunta. Muuta toimintaa on Ilmainen hävikkilounas joka arkipäivä ja ilmainen puuro
perjantaiaamuisin. Ankkurin tiloissa toimii ympäri vuoden Viipuri -vaate- ja kenkäkeräys. Kerran kuussa
lauantaina on kulttuurikahvila, esimerkiksi Etiopia-, Somalia-teemoilla. Kerran kuussa sunnuntaina on
järjestetty kirpputori, tai jokin muu tapahtuma, kuten hävikkiruokailu yhteistyössä nuorisotalon kanssa.
Kävijämäärät päivässä ovat vaihdelleet 20 - 80 hengen välillä, keskimäärin kävijöitä on 45. Vuoden 2019
kävijämäärä oli 7888. Suurin kävijämäärä, 1072 henkilöä, saavutettiin lokakuussa. Tähän vaikutti koko
kuukauden kestänyt OmaStadi -äänestys. Kävijämäärät ovat runsaat suhteessa siihen, miten rajatut
aukioloajat Ankkurilla on ollut nuorisotalon ollessa pääkäyttäjä.
ASUKASTALO ANKKURI YHTEENVETO:
Maksuluokka 1, yhdistykset ja jäsenet:
Maksuluokka 2, yksityiset vuokraajat:
Olohuone tai keittiö 10€/h, yhteishinta 15€/h
Olohuone tai keittiö 15€/h, yhteishinta 25€/h
Liikuntasali tai askartelutila 10€/h
Liikuntasali tai askartelutila 15€/h
Yläkerta yksityistilaisuudet 25€/h
Yläkerta yksityistilaisuudet 40€/
Iso Sali-olohuone 115 m2 ● Keittiö 65 m2 ● Liikuntasali 87 m2 ● kerho-/askartelutila 75 m2
Askartelutilassa voi järjestää myös kokouksia ja pientä ryhmätoimintaa
Vähävarainen yhdistys voi kysyä tarjousta toimistosta.
Usean tunnin ja koko kauden tilavuokrista tarjouspyyntö Ankkurin toimistosta.
Varaukset: toimisto.ankkuri@gmail.com

18

2.3.3 Myllypuron seniorikeskus
Kettutie 8

Aulan kahvilaa ja muita tiloja. Kuva Ari Virtanen

Herttoniemen entisessä sairaalarakennuksessa toimii tällä hetkellä Myllypuron seniorikeskus siihen asti,
kunnes seniorikeskuksen Myllypurossa sijaitsevan oman toimitalon remontti valmistuu syksyllä 2021.
Nykyisissä tiloissa seniorikeskus tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaista hoivaa neljällä osastolla, jotka sijaitsevat
kerroksissa 2-5.
Seniorikeskuksen käytössä on hoivaosastojen lisäksi tiloja sisääntulokerroksessa, jossa toimivat palvelukeskus, päivätoimintayksikkö Sireeni sekä omaishoidon toimintakeskus. Palvelukeskuksen kuntosali ja
ryhmätilat sijaitsevat H-rapussa, jossa sijaitsee myös omaishoidon toimintakeskus sekä juhla-liikuntasali.
Sisääntulokerroksessa toimii myös HUSin käsikirurgiayksikkö. Tilat ovat pääaulan ja H-rapun välissä niin,
että ne hankaloittavat kulkua kyseisten seniorikeskuksen käytössä olevien tilojen välillä. Lisäksi
rakennuksessa on käyttämättömiä tiloja usean sadan neliömetrin laajuudelta rakennuksen matalassa
osassa toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Näitä tiloja ei voida ottaa käyttöön.
Rakennus tullaan purkamaan lähivuosina ja tilalle rakennetaan asuinrakennuksia noin 600 asukkaalle.
Rakentamisen tarkempaa aikataulua ei vielä pysty sanomaan, rakennus voi olla käytössä arviolta vielä
vuoden 2021. Asiaa koskevassa kaupunginhallituksen päätöksessä 22/13.12.2017 todetaan seuraavaa:
”Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa lausunnossaan, että Herttoniemen sairaalaa käytetään sosiaali- ja
terveystoimen väistötiloina ainakin vuoteen 2021 asti.”
Asukastoiminnan käyttöön sopivia tiloja rakennuksessa on muutamia; aulatilat, juhla-liikuntasali, sekä
Kyökki-niminen tila. Nämä tilat ovat siis Myllypuron seniorikeskuksen hallinnoimia tiloja.
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Liikuntasali. Kuva Ari Virtanen

Liikuntasali on kooltaan noin 8 x 12m, eli noin 100 m², joten sinne eivät mahdu kovin suuria
harrastusryhmiä. Esimerkiksi Herttoniemen Sykkeellä on ryhmiä, joissa saattaa olla 40 - 50 henkilöä, ja sen
kokoisen ryhmän käyttöön sali on liian pieni. Sali on tähän asti ollut käytössä arkisin vain klo 17.45 asti.
Tämä johtuu siitä, että seniorikeskuksen vahtimestareiden työvuorot päättyvät klo 18.00 ja saliin ja sitä
vastapäätä sijaitsevaan kuntosaliin ei pääse tämän jälkeen, kun ovet on lukittu. Lauantaisin ja sunnuntaisin
vahtimestarit ovat töissä klo 12 - 18 ja saliin olisi myös silloin pääsy. Sali on kuitenkin ollut viikonloppuisin
vähällä käytöllä.
Tilan vuokrauksessa on ollut haasteena siivous viikonloppukäytön jälkeen. Tila pitäisi olla hyvin siivottu, sillä
sitä käytetään heti maanantaiaamusta, jolloin Myllypuron seniorikeskus pitää siellä liikuntaryhmiä.
Liikuntasalin vieressä on myös kuntosali, joka on ollut ikäihmisten ja työttömien käytössä. Tätä tilaa ei
vuokrata muuhun käyttöön.

Kyökki. Kuvat Ari Virtanen

20

Myllypuron seniorikeskuksen tilat:
Liikuntasali noin 100 m²
Salia vuokrataan, mutta siellä on arkisin jo aika paljon käyttöä. Tilaa vuokrataan arkisin klo 12.15-17.45
väliseksi ajaksi. Lauantaisin ja sunnuntaisin tilaa on mahdollista käyttää klo 12-17.45.
Aulatilat
Aulatiloissa on arkisin erityisesti päivisin aulan normaalia toimintaa, joten talon ulkopuolisen
asukastoiminnan järjestäminen silloin on haasteellista. Asiakkaita ja asukkaiden omaisia aulassa on klo 21
asti. Viikonloppuisin ja iltaisin aula on huomattavasti rauhallisempi, ja silloin sen käyttö olisi järkevämpää.
Aula sopii hyvin muun muassa luentokäyttöön sekä musiikkiesityksiin. Aulassa on järjestetty
seniorikeskuksen tapahtumia ja muun muassa Herttoniemen seurakunnan hartaushetkiä kirkon
toukokuussa 2019 tapahtuneen sulkemisen jälkeen
Aulan pöytäalue jakautuu kahteen osaan, joiden välissä on käytävä. Toinen puoli on kahvila ja toinen
oleskelualue, jossa on myös piano ja musiikkilaitteita. Tilassa ei ole videotykkiä, mutta sinne on mahdollista
saada liikuteltava tykki ajankohdasta ja tilanteesta riippuen.
Aulan tilavuokra on 23,60+alv/h
Aulatilan käytöstä on hyvä neuvotella etukäteen, eli soveltuuko haluttu toiminta aulaan ja onko aula muilta
toiminnoilta vapaa.
Kyökki
Kyökki sijaitsee sisääntulokerroksessa erillisen käytävän varrella. Kyökki soveltuu nimensä mukaisesti
pienimuotoiseen ruoan laittamiseen liittyvään opastuskäyttöön sekä neuvottelutilaksi 10-13 henkilölle.
Tilaa voi käyttää arkisin klo 8-17.30 ja viikonloppuisin klo 13-17.00.
Vuokraajan vastuista ja velvoitteista
Kun tiloja käytetään toimintaan tai tilaisuuteen, joka tukee palvelukeskuksen toimintaa, niin silloin
järjestäjältä ei peritä maksua. Jos tapahtuma on suunnattu kaikenikäisille, tulee tiloista maksaa tilavuokra,
joka on 23,60+alv/h. Vuokraajan täytyy pitää huolta tilojen valvonnasta ja siivouksesta.
Tilojen käytön tehostamisesta
Yhteenvetona voi todeta, että Myllypuron seniorikeskuksen käytössä olevia edellä mainittuja tiloja voisi
käyttää enemmänkin varsinkin viikonloppuisin. Tilat pitäisi kaupungin strategian mukaisesti ottaa myös
iltakäyttöön. On tilaresurssien tuhlausta, kun tiloja löytyy läheltä, missä niille löytyisi kysyntää, jos niitä ei
voi käyttää. Pitäisikin miettiä, mitä laajempiaikaisen toiminnan mahdollistaminen vaatisi. Myllypuron
seniorikeskuksen johtaja Mari Sairanen kertoi, että seniorikeskukselle ei saa iltakäytöstä tulla lisäkustannuksia. Näin ollen näistä aiheutuvat kustannukset pitäisi maksaa kaupungin muusta toiminnasta.
Kaiken kaikkiaan on muistettava, että vaikka entisestä sairaalarakennuksesta löytyy tiloja ja mahdollisin
vahtimestarijärjestelyin mahdollisuuksia käyttää rakennuksen tiloja nykyistä tehokkaammin, on tämä
tilanne väliaikainen. Kun sairaalarakennus puretaan lähivuosina poistuvat tilat silloin käytöstä.
MYLLYPURON SENIORIKESKUS YHTEENVETO
Sali: vuokrataan ark. klo 12.15-17.45, la ja su 12-17.45
Aula: käytöstä sovittava erikseen
Kyökki: arkisin klo 8-17.30, la ja su klo 13-17.00
Tilavuokra 23,60+alv/h, vuokraa ei peritä, jos tilaisuus on kaikille avoin ja se tukee seniorikeskuksen toimintaa
Varaukset mari.sairanen@hel.fi
Tilat tyhjinä iltaisin klo 18 jälkeen, tutkittava mahdollisuutta käyttää tiloja iltaisin ja salia aamupäivisin
lauantaisin.

21

2.3.4 Herttoniemen säätiön kerhohuone
Näätätie 21

Kerhohuoneen sali. Kuva Ari Virtanen

Herttoniemi-säätiön kerhohuone on ollut olemassa ja toiminnassa talon perustamisesta, eli vuodesta 1956
lähtien. Herttoniemi-säätiö on perustettu hallinnoimaan taloa, sen asuntoja sekä kerhohuonetta. Säätiö
vuokraa kerhohuonetta kohtuullisella vuokralla ulkopuolisille toimijoille. Säätiöllä ei ole muuta toimintaa.
Asukastoimintaa kerhohuoneella on ollut jonkin verran, tilojen käyttöä voisi kuitenkin tehostaa. Käyttäjinä
ovat olleet viime vuosina paikallisyhdistykset, muun muassa SPR Herttoniemen osasto, sekä jotkin
kaupalliset toimijat.
Kerhohuoneella on tiloja arviolta hieman alle 200 m². Tila on matala ja hieman hämärä, sillä tilassa on
suhteellisen pienet ja seinän yläosassa olevat ikkunat. Kerhohuoneen tiloja on varastohuoneita lukuun
ottamatta haasteellista vuokrata erillisinä tiloina siten, että tiloissa olisi kaksi tai useampi toimijaa
samanaikaisesti.
Kerhohuoneen sali on suhteellisen suuri, noin 120 m². Sinne saadaan mahtumaan 12 pöytää, joiden
ympärille mahtuu väljästi 60 henkeä, tiukemmin 80 henkilöä. Keittiöstä löytyy astiasto 40 hengelle. Muuta
varustusta ovat muun muassa valkokangas ja säilytyskaapit vuokralaisten tavaroille. Kerhohuoneella on
neljä varastohuonetta, jossa yhdessä on edellä mainitut kaapit ja tavarat, yhdessä säilytetään pöytiä ja
tuoleja, yksi huoneista on puolityhjä ja yksi HerTon käytössä.
WC-tilat eivät aivan täytä nykyajan esteettömyysvaatimuksia, joten ne vaatisivat remontoimista.
Esimerkiksi pyörätuolissa on mahdotonta mennä vessaan, rollaattorin kanssakin se on hankalaa. Keittiö olisi
hyvä saada hieman toimivammaksi, jotta siellä olisi helpompi valmista ruokaa isommalle ryhmälle. Tällä
hetkellä, jos tilaisuudessa on ruokatarjoilua, tuodaan se yleensä valmiina jostain muualta.
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Keittiö, ruokailutila ja vessa. Kuvat Ari Virtanen

Kerhohuone on ollut vuosia kaiken kaikkiaan suhteellisen pienellä käytöllä. Perjantaisin ja viikonloppuisin
tiloissa ei kartoitushetkellä ollut vakikäyttöä. Viikonloppuisin tiloissa järjestetään jonkin verran juhlia,
esimerkiksi ylioppilas- ja syntymäpäiväjuhlia. SPR järjestää vakiovuoron lisäksi silloin tällöin ikäihmisille
tiloissa muuta toimintaa. Tiloissa on järjestetty aikoinaan bingoa ja lauantaisin tansseja. Tansseja ja muuta
musiikillista toimintaa voisi järjestää nykyisinkin. Ainoat ehdot toiminnalle ovat, että kerhohuoneelta ei klo
22:n jälkeen saa kuulua asukkaita häiritseviä ääniä, ja tilat pitää olla tyhjinä klo 23.
Tilaa oli tarkoitus alkaa käyttää keväästä 2020 alkaen jonkin verran enemmän. Muun muassa SPR on
siirtänyt ensiapuryhmän toiminnan sinne. MLL Herttoniemen sekä Hertsikan Pumpun oli tarkoitus siirtää
liikuntaryhmiä kerhohuoneelle, mutta korona-tilanteen vuoksi kurssit peruttiin. Tilaan voisi sopia lisäksi
perhekahvilamaista toimintaa, sekä erilaisia ryhmäliikuntamuotoja, jotka eivät vaadi korkeaa tilaa.
Kokoukset ja luennot, joita tilassa onkin pidetty, ovat myös tilaan sopivia. Huomioitava kuitenkin on, että
kerhohuoneella ei ole pukuhuonetiloja.
Kyseinen kerhohuone on Herttoniemi-talon purkamisen jälkeen harvoja isoja tiloja yhdessä Myllypuron
seniorikeskuksen aulan ja liikuntasalin kanssa Länsi-Herttoniemessä. Käytännössä se on alueen toinen
suurempi tila, johon mahtuu isompi ryhmä esimerkiksi harrastamaan liikuntaa. Tilan käyttöä saattaa
rajoittaa se, että alueen järjestöt eivät välttämättä pysty laittamaan tilavuokran kustannuksia kurssiensa
hintoihin, jolloin pahimmassa tapauksessa jotain toimintaa jää tästä syystä toteuttamatta.

YHTEENVETO: vuokrattava tila iso sali 120 m².
käytännössä vuokrataan samalla kertaa kaikki käytettävissä olevat tilat (ei varastohuoneita)
salissa paikat pöytien ääressä 60 - 80 hengelle
astiasto 40 hengelle
vuokra 30 €/ h tai 45€/ 2 h
varaukset airi.kontio@welho.com
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2.3.5 Osuuskunta Hertsikan Pumpun asukastila
Hiihtomäentie 36

Hertsikan Pumpun asukastila. Kuva: Kari Uittomäki

Osuuskunta Hertsikan Pumppu sai ensimmäistä kertaa kaupungilta vuokra-avustuksen vuodelle 2020. Se
mahdollisti pienen liikehuoneiston vuokraamisen läheltä Länsi-Herttoniemen sydäntä, Erätoria. Tilassa on
42m², joka on jakautunut isompaan tilaan 25m², sekä keittiöön ja takatiloihin. Hertsikan Pumppu aloitti
toiminnan tilassa helmikuun alussa.
Hertsikan Pumppu tarjoaa asukkaille mahdollisuuden pitää Pumpun tilassa ja avustuksella erilaisia
toimintaryhmiä, tapahtumia ja kursseja. Pumppu auttaa tarjoamalla tilan, mainonnan sekä kurssin
rekisteröitymispalvelut. Lisäksi Pumppu tuottaa kursseja ja tapahtumia hankkimalla kouluttajia asukkaiden
toiveiden mukaan. Toiminnassa otetaan huomioon myös se, ettei kilpailla alueella jo olevan toiminnan
kanssa. Tilaa voi käyttää veloituksetta sellaiseen asukastoimintaan, mihin kuka tahansa on tervetullut.
Tällaista toimintaa ovat muun muassa senioreille tarkoitetut tilaisuudet, erilaiset luennot tai muu vastaava
toiminta. Myös yhdistykset tai taloyhtiöt voivat käyttää tilaa kokoustilana, jolloin Hertsikan Pumppu perii
pienen tilavuokran. Tilaa ei voi käyttää yksityisjuhlien järjestämiseen. Tila toimii myös Hertsikan Pumpun
koordinaattorin työtilana. Koordinattori työskentelee vuonna 2020 kolmena päivänä viikossa, yhteensä 15
tuntia.
Pumpun tavoitteena on tukea herttoniemeläisten aktiivista yhdessä tekemistä ja uuden oppimista toisten
asukkaiden opettamina ja ohjaamina. Erilaisten työpajojen, kerhojen ja lyhytkurssien avulla asukkaat
pääsevät tutustumaan uusiin asioihin ja harrastuksiin. Lisäksi kurssit tarjoavat alueen asukkaiden
mahdollisuuden itse kokeilla opettamista tai kouluttamista. Vertaisryhmissä osallistujat saavat tukea
omaan elämäntilanteeseensa ja mahdollisuuden yhteistoimintaan.
YHTEENVETO: isompi huone 25 m² + takatilat
neuvottelupöytä 8-10 henkilöä
tilaan mahtuu luentotilanteessa noin 25 henkilöä
yhteystiedot info@hertsikanpumppu.fi
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2.3.6 Koulut

Hertsikan ala-asteen Ahmatien koulurakennus. Kuva: Ari Virtanen.

Tässä kappaleessa käsitellään Herttoniemen alueen koulujen muiden tilojen kuin liikuntasalien käyttöä
asukastoimintaan. Koulujen liikuntatilat käsitellään erillisessä kappaleessa. Herttoniemen alueen kouluista
asukastoimintaa on kaupungin peruskouluissa sekä Herttoniemen yhteiskoululla. Länsi-Herttoniemessä
sijaitsevassa Hertsikan ala-asteella on vähemmän asukastoimintaan soveltuvia tiloja, kuin Herttoniemenrannan ala-asteella. Alueella sijaitsevien opistojen, Stadin ammattiopisto ja Edupoli, tilannetta käsiteltiin
tarkemmin ensimmäisessä kartoitusraportissa. Niissä ei pysty järjestämään asukastoimintaa.
Helsingin kaupungin tiloja voi varata kahden järjestelmän, Varaamon ja Timmin, kautta. Timmivarausjärjestelmän kautta voi varata Helsingin kaupungin koulujen liikuntatiloja ja rajoitetusti myös muita
koulujen tiloja ilta- ja viikonloppukäyttöön. Timmi-järjestelmään voi tutustua ilman kirjautumista sen
varsinaiseksi käyttäjäksi.
Varaamo on Helsingin kaupungin ylläpitämä verkkopalvelu, jonka kautta voi varata kaupungin julkisia tiloja
sekä työpisteitä yksityiseen käyttöön. Palvelun kautta on varattavissa Kaupunginkirjaston,
nuorisoasiainkeskuksen sekä varhaiskasvatusviraston tiloja, työpisteitä ja laitteita.
Koulutilojen varaus: https://tilat.edu.hel.fi/WebTimmi/

Kuvakaappauksia Timmi-järjestelmässä varattavista tiloista Hertsikan alaasteella. Tilan nimeä klikkaamalla avautuu tarkempi kuvaus tilasta.
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Orkesterin esitys Herttoniemenrannan ala-asteen teatteriaulassa. Kuva: Facebook Herttoniemenrannan ala-aste

Hertsikan ala-aste, Ahmatie 1 ja Hillerikuja 4
Hertsikan ala-asteen koulu toimii kahdessa eri koulurakennuksessa, Ahmatiellä ja Hillerikujalla. Oppilaita
koulussa on noin 400. Kahdessa koulurakennuksessa on vähäisesti asukastoimintaa soveltuvia tiloja.
Ahmatien koulurakennuksesta ei juuri löydy vapaita aikoja asukastoimintaan. Hillerikujan koulurakennuksessa voi käyttää yhtä luokkaa ja ruokasalia. Ahmatien koulurakennuksessa yhtä luokkaa, ruokasalia
sekä auditoriota.
Hillerikujan koulurakennuksessa oli vielä asukastilakartoituksen ykkösvaihetta tehtäessä syksyyn 2018 asti
useita luokkahuoneita tyhjillään. Myös koulun opetuskeittiötilat sekä muutama muu huone rakennuksen
toisessa siivessä olivat vailla käyttöä. Syksystä 2018 alkaen luokkahuoneita on käyttänyt Montessori-koulu,
mutta opetuskeittiö ja sen yhteydessä olevat tilat olivat tyhjillään syksyllä 2019. Koulurakennuksen
ensimmäisessä kerroksessa toimii myös Siilitien päiväkodin ryhmiä. Tyhjillään olevia tiloja hallinnoi
Helsingin tilapalvelut.
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. Osittain 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.
Varattavia luokkahuoneita koulu on ilmoittanut Timmi-järjestelmään 17 kappaletta. Suurin osa näistä on
kuitenkin varattuina tiettyinä iltoina musiikkiopiston käyttöön. Näiden lisäksi voi varata ruokasalia ja sen
yhteydessä olevaa teatteriaulaa.
Herttoniemenrannan koulun yhteydessä oleva liikuntahalli on kaupungin liikuntapalveluiden tila, joka on
päiväsaikaan koulujen käytössä. Herttoniemenrannan ala-asteen lisäksi käyttäjinä ovat olleet muun muassa
Degerö lågstadiet ja Stadin ammattiopisto sekä erilaiset kerhot ja iltapäivätoimijat.
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Herttoniemen yhteiskoulu (Heryk)
Kettutie 6 / Hiihtomäentie 43

Kuva: Herykin kotisivu

Herttoniemen yhteiskoulu eli Heryk on yksityinen sopimuskoulu, jossa opetus on maksutonta. Samassa
kiinteistössä 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, suurimpina käyttäjinä
on ollut muun muassa HerTo. Illat ovat olleet täyteen varattuja. Koulun muita tiloja vuokrataan lähinnä
taloyhtiöiden yhtiökokouksia varten ja yhdistysten ja yritysten pienimuotoiseen kurssitoimintaan.
Esimerkiksi Hertsikan Pumpun kautta on pidetty koulun kotitalousluokassa kursseja. Ruokasalissa on viime
vuosina ollut useita kaupungin kaavoitukseen tai muuhun informaatioon liittyviä yleisötilaisuuksia.
Tilavuokrat ovat luokkahuoneen osalta 50 € ja ruokasalin osalta 70 € ilta. Lauantaisin ja sunnuntaisin
koulussa ei toistaiseksi ole ollut toimintaa, koska talossa ei ole silloin henkilökuntaa. Haasteena on se, että
vahtimestari- ja siivouskulut tulisi veloittaa vuokralaiselta, ja tästä johtuen kiinnostusta tilan vuokraamiseen
ei ole ollut.
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Hertsikan ala-asteen Hillerikujan koulun sali. Kuva: Ari Virtanen

2.3.7

Koulujen liikuntasalit

Koulujen liikuntasalien, joita Helsingissä on yhteensä 134, ilta- ja vapaa-ajankäyttöä hallinnoi kulttuurin ja
vapaa-ajan toimialan liikunnan palvelukokonaisuuden liikuntapalvelu. Saleja voi käyttää joko vakiovuoroina
tai yksittäisinä vuoroina. Vakiovuoroja esimerkiksi seuraavaksi talvikaudeksi haetaan kyseisen vuoden
keväällä.
Koulujen liikuntasaleja varataan seuraaville aikaväleille; arkisin klo 17-21 väliseksi sekä viikonloppuisin klo
9-21 väliseksi ajaksi. Liikuntasaleja voi varata myös koulujen loma-aikaiseen käyttöön. Vuoroja haetaan
sähköisen asioinnin kautta. Sali on hyvä varata vähintään kahta viikkoa aikaisemmin ennen aiottua käyttöä.
Herttoniemenrannan liikuntahalli on varaustilanteen osalta täynnä. Hertsikan ala-asteen kahden
toimipisteen molemmista saleista löytyy vapaita aikoja jonkin verran. Hillerikujan koulun sali on näistä
kahdesta Länsi-Herttoniemessä sijaitsevasta koulurakennuksesta varaustilanteen osalta esimerkiksi keväällä
2020 täydempi, ja vapaita aikoja on vain hajanaisesti eri viikkoina eri päiville. Tällöin säännöllisen
viikoittaisen kurssipaikan löytäminen useamman viikon ajaksi samana päivänä ja samana kellonaikana voi
olla vaikeaa.
Liikuntasalien vuokraushinnat riippuvat salin koosta ja siitä, onko koulu iltavalvontakoulu vai
omavalvontakoulu. Omavalvontakoulun, alle 200m²:n suuruisen salin tuntivuokra oli vuonna 2019 arkiiltana ja viikonloppuisin 20,57 €. Iltavalvontakoulun vastaavat hinnat ovat 32,31€ ja 48,76€. Hertsikan alaasteen molempien koulujen liikuntasalit ovat kooltaan hieman yli 200 m².
Liikuntasalien varaukset:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/liikuntatilojen-varaaminen/liikuntatilojenvaraaminen
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Tuorinniemen päiväkoti, voimistelusali. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo, Kari Hakli 1998.

2.3.8 Päiväkodit
Helsingin kaupungin päiväkoteja on Länsi-Herttoniemessä kaksi ja Herttoniemenrannassa viisi. Päiväkotien
tilojen käytöstä päättää kukin päiväkodin johtaja itsenäisesti ja tilojen käyttömahdollisuudesta tiedustellaan
suoraan heiltä. Asia varmistettiin myös kaakkoisen varhaiskasvatusalueen päälliköltä. Päiväkoteja käytetään
vielä kohtalaisen vähän asukastoimintaan. Huomioitavaa on, että niin päiväkotien, kuin kaupungin
muidenkin tilojen kohdalla käyttö asukaskäyttöä voi olla vain silloin, kun kyseisellä tilan pääkäyttäjällä ei ole
tilalle käyttöä. Esimerkiksi päiväkotien osalta tämä yleensä tarkoittaa iltakäyttöä.
Herttoniemenrannassa sijaitsevan Tuorinniemen päiväkodin tiloja käytetään jonkin verran asukastoimintaan iltaisin sen jälkeen, kun päiväkodin oma toiminta on loppunut. Kyseisessä päiväkodissa on siihen hyvät
edellytykset, sillä rakennus on uudehko (valmistunut 1997) ja siinä on selkeä tilajako, mikä antaa tähän
mahdollisuuden. Päiväkodissa on pieni sali, noin 95 m², jossa on harrastettu muun muassa joogaa ja muuta
pienryhmäliikuntaa. Myös päiväkodin ruokasali on varattavissa asukaskäyttöön.
Kahta poikkeusta lukuun ottamatta alueen päiväkodin johtajat eivät pitäneet oman päiväkodin käyttämistä
asukastoimintaan mahdollisena. Syinä kerrottiin se, että ei löydy sopivaa tilaa, jonka pystyy erottamaan
muista tiloista, tai että päiväkodin tavaraa on joka huoneessa. Nämä asiat pitävät varmasti paikkansa,
mutta suhteellisen pienillä järjestelyillä joidenkin päiväkotien tiloista voisi saada sellaiset, että ulkopuoliset
toimijat voisivat niitä käyttää. Lukittavat kaapit, johon saa tärkeimmät tavarat, sekä mahdollisesti lukkojen
muuttamiset joissakin ovissa, voisivat tuoda ratkaisun nyt hankaliksi koettuihin asioihin.
Kartoituksen aikana sai vaikutelman, että vaikka päiväkotien, kuten muidenkin kaupungin tilojen avaamista
asukaskäyttöön suositellaan, ei kaupunki ole tehnyt asian eteen juuri mitään. Tästä asiasta tuli yksi vapaa
kommentti. Vaikka Herttoniemenrannassa kahden päiväkodin tiloja voi käyttää asukastoimintaan, niin
kolmen kartoitusalueella sijaitsevan päiväkodin kohdalla se ei ole ollut mahdollista, kahden kohdalla ei
saatu tietoa, miksi tiloja ei ole käytetty asukastoimintaan. Asiaa pitäisikin tutkia vielä tarkemmin.
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Päiväkoti Satama, sali. Päiväkoti Merituuli, Molemmat sijaitsevat Herttoniemenrannassa
Kuvat päiväkotien Facebook-sivuilta.

Kooste päiväkodeista:
Herttoniemenranta
Tuorinniemi, Ruokasalia ja liikuntasalia voi käyttää arkisin klo 17.45 jälkeen klo 21.00 asti.
Käyttöä jo nyt tiettyinä iltoina, liikuntasali 95 m²
Merituuli

Liikuntasalia voi käyttää syksystä 2020 alkaen.

Satama

ei voi käyttää, päiväkotitoimintaa klo 22 asti
päiväkodissa on suurehko sali, jonne sisäänkäynti myös suoraan ulkokautta
Tämän päiväkodin käyttömahdollisuutta voisi tutkia lisää.
Ranta ja Laivakello ei ole käytetty, ei tiedossa miksi
Näiden päiväkotien käyttömahdollisuutta voisi tutkia lisää.
Länsi-Herttoniemi
Siilitie
ei voi käyttää,
Herttoniemi ei voi käyttää, syynä molemmissa lähinnä se, että eri tilat eivät ole eroteltavissa toisistaan

2.3.9 Leikkipuistot
Länsi-Herttoniemen ja Herttoniemenrannan alueella on kolme leikkipuistoa, joissa on ohjattua
iltapäivätoimintaa. Leikkipuistojen tiloja luovutetaan ulkopuoliseen käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin.
Järjestöt ja muut toimijat voivat käyttää tiloja esimerkiksi kokouksiinsa, tai muuhun järjestämäänsä
asukkaille kohdistuvaan toimintaan.
Tilojen käytöstä perittävät perustuntimaksut leikkipuistoissa ovat seuraavat:
arkisin 13,52 € / tunti ja viikonloppuisin 20,34 € / tunti
Tiloja voidaan antaa käyttöön maksuttomasti tilaisuuden tai toiminnan järjestäjälle seuraavissa
tilanteissa: Tiloja käytetään toimintaan tai tilaisuuteen, joka järjestetään yhdessä varhaiskasvatusviraston
kanssa, tai järjestettävä toiminta tai tilaisuus tukee varhaiskasvatuksen toimintaa. Tilavaraukset tehdään
suoraan leikkipuistoon. Tilan käyttäjä huolehtii itse tilojen valvonnasta ja siivouksesta.
Leikkipuisto Tuorinniemi, Agnetankuja 4
Leikkipuisto Herttoniemi, Karhutie 11
Leikkipuisto Hilleri, Hillerikuja 6
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2.3.10 Muut olemassa olevat tilat
Projektin aikana tutkittiin myös alueen muita asukastoimintaan mahdollisesti soveltuvia tiloja. Tutkittaviksi
valitut tilat olivat sellaisia, joista on herttoniemeläisten keskuudessa ollut yleisesti puhetta mahdollisina
asukaskäyttöön sopivina tiloina. Kartoituksen aikana kävi kuitenkin ilmi, että syystä tai toisesta kyseiset tilat
eivät juuri tällä hetkellä ole käytettävissä asukastoimintaan, tai eivät muutoin sellaisiksi kovin hyvin sovellu.
Seuraavassa lyhyt esittely kyseisistä tiloista.
2.3.10.1 Helsingin kaupungit asunnot Heka sekä kaupungin tilapalvelut
Heka Susitie 2-6 rakennus

Rakennuksen kuva: Googlemaps, pohjapiirroksen lähteestä ei tietoa

Kyseinen rakennus on Hekan asuintalon päädyssä sijaitseva kaksikerroksinen rakennuksen osa. Kaksi tilaan
yhdistettyä huonetta on asuinrakennuksen puolella. Alakerrassa on tilaa noin 160 m² ja yläkerrassa 40 m².
Tilassa on muutama huone, joissa voisi toimia eri järjestöjä tai muita toimijoita.
Susitie 2-6 tilat valmistuvat näillä näkymin peruskorjauksesta keväällä 2020. Heka omistaa tilat, mutta
kaupunkiympäristön toimiala vuokraa niitä. Vuokra on ollut muutama vuosi sitten n. 1800 euroa/kk.
Tilavuokraa ei osattu vielä kertoa maaliskuussa 2020 sitä kysyttäessä.
Visio:
Tässä olisi mahdollisuus pidemmällä aikavälillä eri toimijoille asukastalon muodostamiseen. Vuokra tulee
nousemaan, joten seuroille ja järjestöille, jotka toimivat pitkälti kaupungin rahoituksen turvin, vuokra on
korkea. Mahdollisuutta käyttää tilaa asukastoimintaa pitää jatkossa tutkia.
Edellisessä asukastilaraportissa esiteltiin toinen vastaavanlainen tila osoitteessa Siilitie 13. Kyseinen matala
rakennus on entinen kauppa, joka on viimeksi toiminut Hekan toimistona. Rakennuksessa on ollut
sisäilmaongelmia ja se on määrätty purettavaksi.

Mäenlaskijantie 4, siipirakennus
Hekan asuintalon siipirakennuksen toisen kerroksen tilat vapautuivat toukokuussa 2020. Tiloja on käyttänyt
Mielenterveysyhdistys Helmi, joka yhdistää toimintojaan muualle. Tilassa on pinta-alaa noin 200 m², vuokra
noin 3000 euroa. Tilaa hallinnoi kaupungin tilapalvelut. Tiloissa on kuusi eri toimistohuoneita, hyvä iso
keittiö, sekä siihen liittyvä ruokahuone. Keskellä huoneistoa on valoisa huone, jossa on järjestetty muun
muassa lauluhetkiä ja pienimuotoista liikuntaa. Tilat ovat suurehkot ja ne sopisivat asukastoimintaan. Tilan
koosta johtuen vuokralaisia tarvitsisi olla useita. Tilat sijaitsevat hieman syrjässä Länsi-Herttoniemen
vilkkaimmilta reiteiltä.
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Mäenlaskijantie 4, siipirakennus, kuvat Ari Virtanen

Hekan asuintalojen kerhohuoneet
Hekan asuintaloissa sijaitsevienkerhohuoneiden käytöstä on projektin aikana kysytty Hekalta usealta eri
taholta, eli Heka Kaakon toimistosta, asukastoiminnan koordinaattorilta sekä vuokralaistoimikunnan
puheenjohtajalta. Tiedossa yleisesti on, että Hekan taloissa sijaitsevat kerhohuoneet ovat vajaakäytöllä.
Tilojen avaamista yleiseen käyttöön vain sellaisille henkilöille, jotka eivät asu talossa, ei kuitenkaan voi
harkita. Syynä tähän on Hekan vuokralaisdemokratiamalli. Mallin mukaan talotoimikunta, joka on lähin
asukkaita oleva toimikunta, päättää muiden asioiden ohella yhteisten askartelu- ja kerhohuoneiden
käytöstä. Kerhohuoneissa on kuitenkin mahdollista järjestää talotoimikunnan suostumuksella sellaista
toimintaa, joka on tarkoitettu talon asukkaille ja jonne voi tulla myös ulkopuolisia. Tämä edellyttää sitä,
että tilaisuuden järjestäjä asuu kyseisessä talossa.
2.3.10.2 Kaupalliset tilat

Tanssikeitaan sali. Kuva: Facebook Tanssikeidas

Neuvotteluhuone. Kuva:Facebook Mesta Co-working

Tanssikeidas, Hiihtäjäntie 4
Tanssikeitaan sali on noin 70 m², lisäksi rakennuksessa on eteinen, pukuhuone ja suihku, keittiö, sekä
Tanssikeitaan varastohuone, jota voi käyttää esimerkiksi miesten pukuhuoneena. Vapaita aikoja on tarjolla
lähinnä viikonloppuisin, koulujen loma-aikoina ja päiväsaikaan. Sali on omassa käytössä pääsääntöisesti
maanantaista perjantaihin klo 16.45-20.45, osin myös ennen klo 16.45. Salivuokra vaihtelee osallistujamäärän mukaan. Esimerkkinä 10 harjoittelijaa tai yli, niin vuokra arkisin klo 9-21 on 27€ /h.
Mesta coworking, Hiihtomäentie 18
Mesta coworking on nimensä mukaisesti tila, josta voi varata työpisteitä eri pituisiin työskentelyjaksoihin.
Mestassa on myös neuvotteluhuone, jonka voi vuokrata esimerkiksi työpajan, kokouksen, koulutuksen,
joogatunnin tai muun tapahtuman järjestämiseen. Neuvotteluhuoneen vuokra on 43€ /h tai 149€ /4 h.
Tilan kalustus on joustava, joten se sopii monenlaisille tapahtumille.
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Silkkikutomo, Laivalahdenkatu 2b

Silkkikutomo-rakennus. Kuva: www.sponda.fi/kohde/helsinki-laivalahdenkatu-2-b

Herttoniemen yritysalueella sijaitsevan entisen Silkkikutomon tiloja vuokraa Sponda. Kartoitustyön aikaan
rakennuksessa ei ollut vapaita tiloja, mutta vuoden 2020 aikana on vapautumassa kaksi tilaa, kooltaan noin
620-700 m². Vapautuvissa tiloissa on ollut vuokralla lähipalvelukeskus Hertsin urakoitsijoita, muun muassa
YIT. Toinen tiloista vapautui 1. huhtikuuta ja toinen hieman myöhemmin.
Asukastoimintaa ajatellen rakennus on hieman erillään asuinalueista. Vapautuvat tilat ovat suuret ja siksi
kalliit järjestötoimijoille. Lisäksi tilat eivät sijaitse katutasossa, joten niiden käyttö laajempaankin
asukastoimintaan, mihin tilojen koko antaisi myöden, on haastavaa.
Toinen vuokrattava tila on jaettava tila 688 m², ja se muodostuu 422 m² + 266 m². Tilassa on kaksi keittiötä.
Pienemmässä tilassa on aula, yksi isompi huone ja pieniä toimistoja. Vuokra on noin 16 €/ m².

Sohlberg-kortteli, suojeltava tehdasrakennus, Työnjohtajankatu 1

Kuva ja piirros: www.jmoy.fi/tietoa-jmsta/liiketilat

Herttoniemen yritysalueella sijaitsevan Sohlbergin entisen tehdasalueen korttelin omistaa rakennusliike
JM-Suomi. Tehtaan tontille nousee 1 000 asuntoa käsittävä kaupunkikortteli, jonka ensimmäinen kohde
valmistuu syksyllä 2022. Alueella oleva 1940-luvulla rakennettu punatiilinen tehdasrakennus tulee jäämään
tontille osaksi uutta korttelia, mutta osa siitä puretaan. JM-Suomi on solminut vanhasta tehdasrakennuksesta sijoittajan kanssa aiesopimuksen. Rakennuksen ensimmäisen kerroksen tilat on pääpiirteissään
varattuja, mutta ylemmät kerrokset ovat kartoituksen tekohetkellä vapaita. Ylempiin kerroksiin voisi
mahdollisesti sijoittaa liikunta- ja kulttuuritoimintaa. Rakennuksen muutostyön arvioitu valmistumisaika on
kesä 2022.
Muita mahdollisia asukastoimintaa soveltuvia tiloja Sohlberg-korttelissa voisivat olla uuden Itäväylän
varteen tulevan pysäköintirakennuksen päälle sijoitettavat kattamattomat pelikentät. Avoinna on kuitenkin
vielä, toteutuvatko kentät ja mikä taho niitä tulisi hallinnoimaan.
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2.3.11 Uudet rakentamattomat tilat
Monikäyttötila Kettutien varrella

Pohjapiirustus suuremmasta tilasta: Arkkitehtitoimisto A-Konsultit.
Havainnekuva uusien rakennuksien sijoittumisesta Kettutien ja Kettukujan alueella. Lähde: kaava-aineisto 2013:12220 8.10.2013

Herttoniemitalon purkamisen jälkeen sen paikalle, Siilikujan ja Kettutien väliselle alueelle, rakennetaan
useita asuinrakennuksia. Yhteen uusista asuinrakennuksista, joka tulee sijaitsemaan lähimpänä Siilikujan ja
Kettutien risteystä, on kaavoitettu noin 185 m²:n monikäyttötiloja. Kyseinen asuinrakennuksen (kuvassa
ympyröity) rakennuttaa ATT, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto, ja sitä hallinnoi Heka. Tilat
tulevat olemaan kahdessa kerroksessa, ensimmäisessä 135 m² sekä toisessa kerroksessa 50,5 m².
Siilitien ja Kettutien alueen kaavassa 2013:12220 on määritelty useassa kohdassa suuntaa antavasti kahden
monikäyttötilan käyttötarkoitusta. Kaava-aineistossa lukee muun muassa seuraavasti:
Asemakaavaan on merkitty kaksi rakennusalan osaa, joihin tulee sijoittaa monikäyttötilaa yhteensä
350 neliömetriäkerrosalaa. 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.

Kaava-aineiston kohdassa ”Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset” todetaan seuraavasti:
Asuinrakennusten ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa saa olla julkisia palvelutiloja tai liiketiloja,
jotka voisivat mahdollistaa toivottujen palvelujen säilymisen alueella. Herttoniemen yhteiskoulua
vastapäätä sijoittuvaan monikäyttötilaan voisi sijoittaa tiloja varhaisnuorille. Kettutien ja Siilitien
risteyksen viereisessä pistetalon monikäyttötilassa voisi toimia kirjaston palvelupiste.

Monikäyttötiloista ensimmäinen 150 m² on jo rakennettu ja sijoitettu vuonna 2018 valmistuneeseen Siilitie
8 pistetaloon. Tiloissa ei ole kirjaston palvelupistettä, vaan se on yksityisessä käytössä.
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 toimintaan.

Mihin uusia valmistuvia monikäyttötiloja tullaan käyttämään, on vielä avoin kysymys. Tilat tulevat
vuokraukseen vasta niiden valmistuttua. Jos jompikumpi tiloista saadaan asukaskäyttöön, siis talon
asukkaiden ulkopuolisten toimijoiden käyttöön, on kuitenkin ratkaistava se, mikä taho tilaa vuokraa ja
ylläpitää. Herttoniemi-talon puretaan keväällä 2021 ja asuintalojen rakentaminen kestää noin kaksi vuotta.
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Siilitien päiväkoti/palvelurakennus
Siilitie 12

Hahmotelma Siilitien palvelurakennuksesta ja ote kartasta. Lähde: kaava-aineisto.

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 rakennusala korkeintaan kaksikerroksiselle palvelurakennukselle. Rakennusta on suunniteltu
varhaiskasvatuksen tarpeisiin päiväkodiksi, mutta kaavan mukaan rakennukseen voi osaksi sijoittaa myös
muita lähipalvelutiloja ja osalla tiloista voi olla yhteiskäyttöä.
Päiväkodin rakentamisesta ei ole vielä tehty päätöstä. Asia on tarkistettu asukastilakartoitusta varten
maaliskuussa 2020. Siilitielle sijoittuva päiväkoti ei ole valtuuston hyväksymässä 2020 - 2030 talonrakentamisohjelmassa. Talorakentamisohjelmaa tarkennetaan kuitenkin vuosittain ja se muokkautuu
palvelutarpeen ja tilaverkon kunnon perusteella.
Päiväkodin normaaleihin toimintatiloihin kuuluu suunnitteluohjeiden mukaan sali, joka on usein
yhdistettävissä muihin tiloihin. Päiväkotien salit eivät ole kooltaan kovin suuria, niiden koko määräytyy
pitkälti lapsimäärän mukaan. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaan salin koko esimerkiksi 68
paikkaisessa päiväkodissa on 68 m². Esimerkiksi päiväkoti Tuorinniemen sali on kooltaan 95 m².
Päiväkotien salit ovat liian pieniä monen harrasteluonteisen sisäpelin, esimerkiksi sählyn pelaamiseen.
Uuteen palvelurakennukseen voisi sijoittaa liikuntasalin, joka olisi normaalia päiväkodin salia suurempi ja
kooltaan verrattavissa koulujen liikuntasaleihin. Isommassa salissa pystyisi pelaamaan harrasteluonteisesti
sisäpelejä. Sali olisi iltaisin seurojen ja yhdistysten käytössä. Myös isommat liikuntaryhmät hyötyisivät
suuremmasta salista. Suurempi liikuntasali monipuolistaisi Herttoniemen liikuntapuiston palveluja, ja
mahdollistaisi alueen järjestöille ja urheiluseuroille riittävän suuren liikuntasalin, joka alueelta nyt puuttuu.
Uudessa Siilitien palvelurakennuksessa voisi olla päiväkodin lisäksi järjestettyä toimintaa sekä eri-ikäisille
nuorille että vanhuksille. Länsi-Herttoniemestä ei löydy enää sairaalarakennuksen purkamisen jälkeen
suurempia tiloja, joissa pystyisi liikuntarajoitteisille henkilöille, mitä esimerkiksi vanhukset usein ovat,
kunnolla järjestämään tilaisuuksia. Helppo ja esteetön pääsy rakennukseen, sekä esteettömät wc-tilat ovat
väestön ikääntyessä yhä useammalle henkilölle perusedellytyksiä, jotta tilaisuuteen pystyy osallistumaan.
Myös pienen, Myllypuron mediakirjaston tapaisen kirjaston sijoittamista palvelurakennukseen voisi tutkia.
Perinteistä kirja-aineistoa mediakirjastossa on erityisen vähän. Siellä voi kuitenkin lainata, palauttaa sekä
varata aineistoa muista kirjastoista, ja asiakkaiden käyttöön on tietokoneita, studio ja digitointivälineet.
Siilitien ja Kettutien alueen asemakaavassa (nro 12220) oli suunniteltu kirjojen noutopistettä yhden jo
rakennetun asuinrakennuksen rakennuksen monitoimitilaan, mutta kaupunki jätti sen toteuttamatta.
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2.4 Tilojen sijainnista ja asukasmääristä
Seuraavalla sivulla on kartta, johon on koottu vuoden 2020 asukastoiminnan tilojen tilanne LänsiHerttoniemen ja Herttoniemenrannan alueella. Tilat on jaoteltu neljään kategoriaan; 1) poistuneet
merkittävät asukastoiminnan tilat, 2) tilat, joissa on tällä hetkellä asukastoimintaa, 3) olemassa olevat tilat,
joiden asukaskäytön mahdollisuutta tulisi tutkia ja 4) uudet vielä rakentamattomat tilat, joissa voisi olla
asukastoimintaa. Karttaesityksellä on haluttu selventää maantieteellisesti sitä muutosta, mikä asukastiloissa on Herttoniemen alueella vuosien tapahtunut vuosien 2019 - 2020 aikana. Lisäksi on haluttu
selventää sitä, kuinka lähellä erityyppiset asukastilat asukkaita ovat. Erityisesti lasten ja varhaisnuorten ja
toisaalta iäkkäämmän väestön liikkumisen kannalta sopivien tilojen läheisyys on erittäin tärkeää.
Kartasta käy hyvin ilmi, että tilat, ja erityisesti kaupungin tarjoamat tilat, ovat tutkitulla kahden
kaupunginosan alueella painottuneet Herttoniemen metroaseman läheisyyteen, eli lähipalvelukeskus
Hertsiin. Lisäksi asukastalo Ankkuri ja Herttoniemenrannan ala-aste ja liikuntahalli muodostavat yhdessä
toisiaan lähellä olevan voimakkaamman asukastilojen keskittymän.
Vaikka tiloja vaikuttaa löytyvän myös Länsi-Herttoniemen puolelta kohtalaisen paljon, on kyseisellä alueella
olevien tilojen käyttö suurimmaksi osaksi joko ajallisesti tai toiminnallisesti hyvin rajattua. Esimerkkinä tästä
ovat koulujen luokkatilat ja liikuntasalit. Kartta osoittaa hyvin myös sen, kuinka pitkä välimatka Herttoniemen toiselta laidalta, Sopulitieltä ja Siilitien loppupäästä on lähipalvelukeskus Hertsiin. Laaja Siilitien alue
on jäänyt kokonaan ilman sellaista asukastilaa, johon olisi helppo järjestää asukastoimintaa. Siilitiellä
sijaitsee SPR Herttoniemen korttelitupa, mutta tila on pieni ja vain SPR:n käytössä (Kts.2.2).
Karttaan on merkitty tiedot asukasmääristä. Ne on saatu uusimmasta Helsingin tilastollisesta vuosikirjasta ,
ja tiedot ovat alkuvuodesta 2019. Väestönlisäys on ollut viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi
suurempi Herttoniemenrannassa, kuin Länsi-Herttoniemessä. Herttoniemenranta alkaa olla valmiiksi
rakennettu, ja arvioitu asukasmäärän lisäys seuraavan kymmenen vuoden aikana on alle 200 asukasta.
Huomattavasti suurempi rakennuskannan kasvu ja samalla väestönlisäys tulee tapahtumaan LänsiHerttoniemessä. Alla oleva kaupunginkanslian vuonna 2018 tekemä väestöennuste osoittaa, että LänsiHerttoniemen väestömäärä tulee ohittamaan Herttoniemenrannan väestömäärän kymmenen vuoden
kuluessa. Merkittävimpiä uusia alueita tulee olemaan purettavan sairaalarakennuksen tilalle, sekä
purettavan Herttoniemi-talon tilalle rakennettavat asuinalueet. Näiden alueiden rakentaminen tuo lisää
noin tuhat uutta asukasta. Tämän lisäksi Länsi-Herttoniemen täydennysrakentaminen, jonka
kaavavalmistelu on parhaillaan meneillään, tuo myös jonkin verran uusia asukkaita alueelle.
Herttoniemen yritysalueen asukasmäärän lisäys tulee olemaan merkittävästi edellä mainittuja kaupunginosia suurempi. Pelkästään Työnjohtajankadun kortteleiden alueelle on kaavoitettu asuntoja 3400 ihmiselle.
Myös muualle yritysaluetta, Puusepänkadun kortteleihin, on tulossa täydennysrakentamista, tosin
huomattavasti pienempää. Asukkaita tulee myös Herttoniemen metroasemalle, joka uusitaan ja jonka
päälle suunnitellaan asuin- ja toimitilarakentamista. Näissä hankkeissa ei tiettävästi ole kaavoitettu julkisia
palveluja tai asukastiloja.

Kuvakaappaus Liitetaulukko 3. Lähde: Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2018-2050
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot
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Poistuneita, nykyisiä ja mahdollisia asukastiloja
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Herttoniemen kirjasto ja Kettutien nuorisotalo, suljettu 02/2020
I. Hertsikan ala-aste, Ahmatie
Herttoniemen kirkko, suljettu 05/2019
I. Hertsikan ala-aste, Hillerikuja
Herttoniemen kirjasto ja Hertsin nuorisotila, avattu 03/2020
J. Herttoniemen yhteiskoulu
Asukastalo Ankkuri
K. Heka Siilitie 2-6 rakennus
Herttoniemen säätiön kerhohuone
L. Heka Mäenlaskijantie 4
Hertsikan Pumpun tila
M. Heka Kettutie 8 (2023)
Herttoniemenrannan urheiluhalli
N. Helsingin kaupunki, palvelurakennus
Herttoniemenrannan ala-aste
ei vielä päätöstä rakentamisesta
* Työnjohtajankadun kortteleiden alueen ensimmäinen asuinrakennus valmistuu 2022

37

3. Kartoitusprosessi

Kartoitusprojektin rakenne

3.1 Prosessikuvaus
Kartoitusprosessi muodostui kolmesta kokonaisuudesta; 1) tiedonkeruusta tiloista ja asukastoimijoista,
2) työpajoista, sekä 3) ohjausryhmän toiminnasta. Projektissa oli yksi työntekijä, jonka työaika oli viiden
kuukauden ajan yksi päivä viikossa, yhteistyöaika 160 h. Projekti alkoi kesäkuun alussa 2019 ja loppui
virallisesti marraskuun lopussa. Heinäkuu oli projektissa taukoa. Tiedonkeruuta ja raportin kirjoittamista,
sekä ohjausryhmän toimintaa jatkettiin kuitenkin maaliskuuhun 2020 asti.
Uutena asiana edelliseen kartoitukseen verrattuna olivat työpajat, jotka olivat kaikille avoimia, ja joihin
kutsuttiin erikseen Herttoniemenrannan ja Länsi-Herttoniemen asukastoimintaa järjestäviä järjestöjä.
Ensimmäisessä työpajassa oli myös kaupungin nuorisotoimen edustajia paikalla.
3.1.1 Tiedonkeruu
Tiedonkeruu, mitä tässä tarkoitetaan, oli nimenomaan projektisihteerin tekemää puhelimitse,
sähköpostitse, sekä internetin avulla ja tapaamisten kautta tapahtunutta tiedonkeruuta. Tiedonkeruuta
helpotti huomattavasti aiempi vuosina 2017 - 2018 tehty kartoitus. Aiemmin kerätyn tiedon ansiosta
kaikkia tiloja ja toimijoita ei tarvinnut lähteä tutkimaan tällä kertaa uudestaan. Riitti, kun kummassakin
kategoriassa tiedot täydensi muuttuneilla faktoilla. Joiltain osin, muun muassa uuden kirjaston ja
nuorisotilan, sekä päiväkotien käytöstä saatiin nyt tarkempaa tietoa.
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Hertsikan Pumpun täyttämä järjestön tarveanalyysilomake.

Tiedonkeruuta varten kehitettiin kaksisivuinen kyselylomake, järjestö tarveanalyysi, joka oli tarkoitettu
kaikille toimijoille, jotka järjestävät asukastoimintaa Herttoniemen alueella. Lomakkeita lähetettiin
kymmenkunta kappaletta, ja niitä saatiin takaisin täytettyinä kuusi kappaletta. Lomakkeen tarkoituksena oli
saada perustiedot toimijoista, sekä myös mahdollisimman tarkat tiedot tilatarpeista ja mahdollisista uusista
ratkaisuista, jos tilojen suhteen on tulossa muutoksia. Muutoksia toiminnassa aiheutui luonnollisesti eniten
niille toimijoille, joilla oli toimintaa Herttoniemen kirjastolla tai Kettutien nuorisotalolla.
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Toimijoista kerättiin seuraavat tiedot:
Nykytilanne:
- Organisaatio, vastuuhenkilö ja yhteystiedot
- tiloja vaativat aktiviteetit
- nykyiset suorituspaikat
Tuleva tilanne:
- ennakoitu tilantarve
- jatko nykyisessä tilassa
- mahdollinen uusi tila, uutta tilaa hallinnoiva taho

- tilavuokratieto
- muut tilaan liittyvät sitoumukset

Yksi kysymys olisi ollut oleellinen kysymysten joukossa, mutta asia tuli monen toimijan kohdalla muuten
esille oli, miten uuden tilan mahdollinen vuokra vaikuttaa toimintaan.
3.1.2 Ohjausryhmä
Ensimmäiseen kartoitukseen verrattuna ohjausryhmän koko oli suurentunut ja ryhmä oli muuttunut
monipuolisemmaksi. Ensimmäisessä kartoituksessa ohjausryhmän muodostivat Hertsikan Pumpun silloinen
puheenjohtaja sekä Pumpun asukaskoordinaattori. Uudessa kartoituksessa näiden lisäksi mukana olivat
myös Herttoniemi-seuran puheenjohtaja, asukastalo Ankkurin hallituksen puheenjohtaja ja asukastalokoordinaattori, sekä alueen stadiluotsi.
Ryhmässä suunniteltiin seuraavia askeleita ja kartoituksen painopistealueita. Kartoituksen ohjauksen lisäksi
ryhmä osoittautui hyväksi tiedon jakamisen forumiksi Herttoniemenrannan ja Länsi-Herttoniemen välillä,
sekä myös kaupungin suuntaan. Stadiluotsin mukanaolo ryhmässä toi monessa kohtaa hyvää lisätietoa
kaupungin toimista ja käytännöistä. Ryhmän kokouksissa sihteerinä toimi Hertsikan Pumpun
koordinaattori. Projektisuunnitelman oli tehnyt Hertsikan Pumpun aiempi puheenjohtaja, joka oli ollut
ohjaamassa myös ensimmäistä asukastilakartoitusta. Kartoituksen tekijä raportoi ryhmälle kartoituksen
edistymisestä. Vaikka kaikki ryhmän jäsenet eivät päässeet aina jokaiseen tapaamiseen, oli ryhmä selvästi
sitoutunut toimintaan. Ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa.
3.1.3 Työpajat
Projektisuunnitelman mukaan työpajoja oli tarkoitus pitää kolme, ja jokaiselle niistä oli suunniteltu erilainen
teema. Työpajojen looginen kulku oli suunniteltu niin, että ensimmäisessä tapaamisessa kerrotaan
kartoitusprojektista ja kerätään tietoa. Seuraavassa tiivistetään projektisuunnitelmaa ja esitellään esiin
tulleet tilavaihtoehdot. Kolmannessa työpajassa käydään lävitse, miten paikalliset toimijat ovat onnistuneet
löytämään uusia tiloja, tai paikantamaan tiloja, mihin aikovat muuttaa. Kolmannessa työpajassa oli lisäksi
tarkoitus luonnostella arvio tilatarpeen tyydyttämisestä, sekä luonnostella suunnitelma jatkolle.
Työpajoja pidettiin kaksi, ja niihin kutsuttiin kaikki alueen järjestöt, urheiluseurat ja muut tahot, jotka
järjestävät asukastoimintaa. Ensimmäiseen työpajaan kutsuttiin myös tahoja, jotka omistavat tai
hallinnoivat tiloja, mutta kyseisten tahojen edustajia ei saatu paikalle. Työpajat pidettiin Herttoniemen
kirjaston monitoimitilassa. Ensimmäinen työpaja pidettiin 10.9. Työpajan aiheita olivat projektin esittely,
tilatarpeen kartoitus ja tiedossa olevien tilojen esittely. Järjestöjä autettiin täyttämään kyselylomakkeita, ja
osa palautti ne työpajassa, osa jälkikäteen sähköpostilla. Työpajassa oli vilkasta keskustelua, esille nousi
monia kysymyksiä, ja joitakin uusia tilaehdotuksia. Työpajan vetivät projektisihteeri ja Hertsikan pumpun
asukaskoordinaattori. Paikalla oli parikymmentä ihmistä, joista suurin osa kutsuttuja. Herttoniemen alueen
nuorisotoimesta oli kaksi työntekijää, mikä oli tiedon vaihdon kannalta erinomainen asia.
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Projektin eteneminen, työpajat. Taulukko liitteenä suuremmassa koossa.

Toinen työpaja pidettiin 22.10. Silloin paikalle tuli huomattavasti vähemmän osallistujia. Järjestöjen
edustajia ei ollut paikalla kuin neljästä eri järjestöstä ja kaupungin edustajista oli paikalla vain stadiluotsi.
Työpajassa käytiin läpi tarkemmin tiedossa olevat tilat. Työpajassa esiteltiin myös kaupallisia tiloja, joiden
vuokra on markkinaehtoinen. Nämä tilat eivät juuri kiinnostaneet osallistujia siitä syystä, että tilojen vuokra
on järjestötoimintaa ajatellen liian suuri. Työpajassa käytettiin matriisimallia kohtauttamaan tiloja ja
järjestöjä. Malli toimi hyvin, ja sen avulla saatiin kerättyä käytännön tasolla hyvin tietoa järjestöjen
tarpeista ja toiveista.
Toisesta työpajasta saadun kokemuksen perusteella päätettiin, että kolmatta työpajaa ei kannata pitää.
Vaikka kaikki paikalle tulleet järjestöjen edustajat pitivät toista työpajaa hyvänä ja tarpeellisena, katsottiin
osallistujien vähäisen määrän olevan merkkinä sille, että kiinnostus kartoitusprojektia kohtaan oli
vähentynyt, ja että kolmanteen työpajaan ei saataisi riittävän suurta osallistujamäärää. Lokakuun lopussa
oli vielä ajatus, että koko projekti valmistuisi marras-joulukuun aikana, joten kolmas työpaja olisi ollut siinä
vaiheessa liian lähellä juuri pidettyä työpajaa. Esiin nousi myös ajatus, että jos kolmas työpaja pidettäisiin,
voisi sen pitää paljon myöhemmin, esimerkiksi syksyllä 2020.
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Työpaja 2:ssa tehty matriisi tiloista ja niiden käyttöpotentiaaleista.
Vasemmassa sarakkeessa on tilat, missä voi harjoittaa asukastoimintaa.
Sinisille lapuille kerättiin tietoja tiloista. Sydänlapuilla on toimijat, jotka ovat
kiinnostuneita kyseisestä tilasta, tai joiden tiedetään käyttävän kyseistä tilaa.
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3.2 Prosessin arviointi
Helsingissä ei liene aiemmin tehty ennen Osuuskunta Hertsikan Pumpun toteuttamaa ensimmäistä
kartoitusta vuonna 2017 - 2018, tämän kaltaista selontekoa tietyn alueen asukastiloista, jossa otetaan
huomioon kaupalliset, kolmannen sektorin, sekä kaupungin ylläpitämät asukastilat. Se, miksi Osuuskunta
Hertsikan Pumpussa haluttiin tähän ryhtyä, kertoo alueen asukkaiden aidosta huolesta asukastoiminnan
tilanteesta Länsi-Herttoniemessä ja Herttoniemenrannassa.
Kartoituksen yksi onnistumisen edellytys oli ohjausryhmän muodostaminen. Ohjausryhmä oli laajempi, kuin
ensimmäisessä kartoituksessa, mikä oli tärkeä asia. Ryhmän muodostivat edustajat Hertsikan Pumpusta,
Herttoniemi-seurasta, asukastalo Ankkurista, sekä Helsingin kaupungin stadiluotsi. Ohjausryhmän
kokoukset auttoivat kartoitustyöntekijää kahdella tapaa; toisaalta varmistamaan, että tutkitaan työn
kannalta oikeita asioita ja toisaalta tuomalla uusia ideoita ja tietoja kartoitustyön suorittajalle. Tehtäessä
vastaavantyyppistä kartoitusta, on erittäin tärkeää, että ryhmässä on monipuolinen edustus asukastoimijoita ja edustaja myös kaupungin puolelta.
Työpajoja, kuten edellä on todettu, järjestettiin kolmen sijasta vain kaksi. Työpajoihin kulminoituu myös
prosessin eteneminen, koska jokaisella niistä oli suunniteltu erilainen funktio. Hertsikan Pumpussa oli
kartoitusprosessia suunniteltaessa ehkä liian suuret odotukset siihen, miten järjestötoimijat sitoutuvat
kartoitusprosessiin. Muutama toimijoista sitoutui oikein hyvin, pari kohtalaisen hyvin ja muutamaa
kartoitusprojekti ei juuri kiinnostanut. Voisi olettaa, että kiinnostukseen vaikutti se, missä tilassa mikin
järjestö, seura tai yhdistys toimi. Jos tilan suhteen ei ollut tiedossa muutoksia, tai muutokset olivat vähäiset,
ei kartoitukseen osallistumista ehkä pidetty tarpeellisena.
Työpajat toimivat runkona kartoituksella, mutta ehkä hieman heikkona sellaisena. Toinen työpaja ei ehkä
mennyt aivan suunnitellulla tavalla, kun osallistujia oli vähän, vaikkakin kyseisessä työpajassa ollut
Hertsikan Pumpun puheenjohtajan vetämä matriisimalli tilojen ja käyttäjien kohtauttamisesta toimi erittäin
hyvin. Kolmatta työpajaa, missä olisi ollut tarkoitus käydä läpi, miten toimijat ovat löytäneet uusia tiloja, ei
pidetty. Kartoitusprojekti oli aikataulutettu loppumaan marraskuun lopussa, ja työpaja olisi siis pitänyt pitää
ennen sitä. Työpajan pitäminen tuntui kuitenkin turhalta, koska Hertsikan Pumpussa koettiin, että mitään
uutta oleellista tietoa ei työpajassa niin lyhyen ajan päästä olisi saatu. Päätökseen jättää kolmas työpaja
pitämättä vaikutti voimakkaasti myös toisen työpajan vähäinen osallistujamäärä.
Aiempi kartoitus, jossa kartoitettiin olemassa olevat tilat ja asukastoimintaa harjoittavat tahot, oli suurena
apuna tiedonkeruussa. Sen ansiosta, kun projekti aloitettiin alkukesästä 2019, oli hyvä käsitys alueen eri
järjestöistä ja muista asukastoimijoista. Myös tilojen tilanne oli kohtalaisen hyvin tiedossa. Tämä oli hyvä
asia siksi, koska työpajojen suunnittelu ja niihin valmistautuminen vaati kartoitustyöntekijältä myös oman
panoksensa, joka tavallaan oli ajallisesti tiedonhankintatyöstä pois. Jos vastaavantyyppistä kartoitusta, jossa
on tiedonhankinnan lisäksi työpajoja, lähdetään tekemään tyhjältä pohjalta, olisi siihen hyvä varata
enemmän työaikaa.
Kartoitusprojekti kulki kohtalaisen hyvin siten, kuin oli suunniteltukin. Ohjausryhmä toimi hyvin ja tiedonkeruu pääsääntöisesti hyvin. Tiedonkeruuta vaikeutti kaupungin päätöksenteon hitaus, joka näkyi
konkreettisesti kahdessa asiassa. Vielä syksyllä Hertsin kirjaston ja nuorisotilojen käytöstä ei saatu tarkkoja
tietoja. Näin ollen vielä lokakuun lopun työpajassakaan järjestötoimijoille ei voitu antaa kyseisten tilojen
käytöstä faktatietoa. Tämä aiheutti toimijoissa epävarmuutta. Erittäin suuri kysymysmerkki ja
epävarmuuden aiheuttaja oli myös asukastalo Ankkurin tilanne, joka alkoi näyttää merkkejä ratkeamisesta
positiiviseen suuntaan vasta aivan loppuvuodesta.
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Merkittävä tekijä prosessin kululle oli järjestötoimijoiden aktiivisuus. Karkeasti arvioiden kaksi kolmasosaa
alueen mukaan kutsutuista järjestöistä olivat aktiivisesti mukana. Järjestötoimijoiden joukko ei kuitenkaan
ole suuri, joten toivottavaa olisi ollut, että kaikki olisivat olleet mahdollisimman aktiivisesti mukana ja
palauttaneet kartoituslomakkeen. Toisaalta on ymmärrettävää, että kun itse toimintaakin pyöritetään usein
oman työn ohella vapaaehtoistoimintana, niin ylimääräiselle toiminnalle ei jää aikaa. Lisäksi se, miten
merkittävänä kukin järjestö koki asukastilakartoituksen, on varmasti vaikuttanut aktiivisuuteen
Kartoitusprojektin merkittävyyden kokemisesta lähti maaliskuun alussa 2020 pieni kysely niille järjestöille
(6 kpl), jotka olivat palauttaneet järjestön tarveanalyysilomakkeen. Näistä neljä vastasi kyselyyn.
Kysymykset olivat:
1. Miten olette kokeneet kartoituksen tarpeellisuuden?
2. Oliko kartoituksesta teidän järjestöllenne hyötyä? Saitteko siitä konkreettista apua,
vinkkejä tiloista tai vastaavaa?
3. Mitä olisimme voineet tehdä projektin aikana toisin?
4. Vapaamuotoisia ajatuksia/terveisiä
Vastaajat pitivät kartoitusta, yhtä vastaajaa lukuun ottamatta, pääsääntöisesti tarpeellisena ja hyödyllisenä.
Lisäksi kohtaan neljä (vapaamuotoisia ajatuksia/terveisiä) saatiin seuraavat kommentit:
”Kartoituksen myötä verkostoitumista on tapahtunut ja kokemusten jako alueen toimijoiden kanssa
on ollut erittäin antoisaa.”
” Olisi tärkeää, että olisi yhteys mistä voi saada tietoa kulloisestakin tilatarjonnasta ja tarpeesta.”
Järjestö, joka ei kokenut saavansa suurempaa konkreettista hyötyä kartoituksesta oli Herttoniemen Syke.
Syyksi tähän kerrottiin se, että Herttoniemen Sykkeen hallitus ja jäsenistö koostuvat herttoniemeläisistä,
joilla oli jo entuudestaan tiedossa mahdolliset korvaavat tilat. Sykkeestä oli otettu moniin niistä yhteyttä ja
harkittu niiden käyttöä, mutta siivoaminen, tilan järjestely (pöydät tms.) tai tilan koko eivät olleet
mahdollistaneet ryhmäliikuntaa. Sähköpostivaihdossa Sykkeen edustajan kanssa kävi kuitenkin ilmi, että
Myllypuron seniorikeskuksen salin käyttömahdollisuus ei ollut Herttoniemen Sykkeessä tiedossa. Tämä
johtui siitä, että vielä kesällä 2019 Myllypuron seniorikeskuksesta kerrottiin, että salia ei voi käyttää
viikonloppuisin. Jossain välissä tilanne on kuitenkin muuttunut niin, että sitä pystyy käyttämään myös
viikonloppuisin. Tämä tieto ei ollut välittynyt Sykkeelle.
Loppukyselyssä olisi ollut kattavampaa kysyä kartoituksen merkittävyyden kokemisesta myös niiltä alueen
järjestöiltä, jotka eivät vastanneet tarveanalyysi-kyselyyn. Mutta koska kysely tehtiin aikana, jolloin myös
järjestökenttä oli juuri alkaneen Korona-epidemian vuoksi vaikeuksissa, eli toiminta pysähtymässä,
katsottiin kyselyn lähettäminen kartoituksessa ei-aktiivisille järjestöille olevan turhaa.
Voidaan luonnollisesti kysyä, mistä kartoitusprosessin osallistumattomuus eri järjestöissä johtui. Tähän on
varmasti monia syitä. Saattaa olla, että Hertsikan Pumpussa ei osattu viestiä kartoituksen merkityksestä
tarpeeksi, osalla toimijoista ei ollut suurempia vaikeuksia tämänhetkisten tilojen suhteen, tai osa toimijoista
oli valmis supistamaan tai jopa lopettamaan toimintaansa, kun tiloista joudutaan luopumaan. Voidaan
olettaa, että kun tila-asiat ovat epävarmat, niin se saattaa edesauttaa vapaaehtoisvoimin toimivan järjestön
päätöstä supistaa tai jopa lopettaa toimintaa, sillä toiminnan pyörittäminen vaatii muutenkin paljon
voimavaroja oman työn ohella. Tästä voidaan johtaa myös päätelmä, että kun tila-asiat ovat selvät ja ne
eivät aiheuta järjestötoimijoissa huolta, voidaan paremmin keskittyä ydintoiminnan kehittämiseen ja
ylläpitämiseen. Jälkimmäisellä tilanteella on suurempi mahdollisuus luoda alueelle hyvinvointia.
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Prosessissa oli tarkoitus miettiä sekä lyhyen että pitkän ajan tilaratkaisuja. Lyhyen ajan ratkaisut tarkoittivat
varsinkin projektin alkaessa kesällä 2019 lähitulevaisuutta, eli sitä, miten eri järjestöjen toimintaa pystytään
jatkamaan ilman katkoa, tai mahdollisimman pienin häiriöin keväällä ja syksyllä 2020. Pidemmän aikavälin
ratkaisut kytkeytyvät Herttoniemen kehittämiseen ja tiedossa oleviin rakennushankkeisiin.
On ymmärrettävää, että huoli toiminnan sujuvasta jatkumisesta vuonna 2020 oli varsinkin vielä edellisenä
syksynä päällimmäisenä mielessä. Projektin aikana työpajoissa keskusteltiin jonkin verran uusista rakennushankkeista, ja remontissa olleesta Heka Susitien 2-6 tilasta, sekä mahdollisesta asukastalosta olemassa
olevaan Sohlbergin vanhaan tehdasrakennukseen. Muun muassa näitä tiloja esiteltiin toisessa työpajassa.
Pidemmän aikavälin ratkaisut jäivät kuitenkin yleisluontoisen keskustelun tasolle. Syynä tähän varmasti oli
se, että näihin pidemmän aikavälin ratkaisuihin ei ollut konkreettista kosketuspintaa, eikä työpajassa
edustajia näitä tiloja hallinnoivilta tahoilta.
Nyt voi jälkikäteen todeta, että se arvio, että järjestöt löytävät uusia tiloja näin lyhyessä ajassa, puolessa
vuodessa, mitä projektin kestoon oli varattu aikaa, oli liian optimistinen. Siihen, miksi korvaavia tiloja ei
sujuvasti löytynyt, vaikutti osittain epätietoisuus siitä, mitä asukastoimintaa Hertsin nuorisotiloissa ja
kirjastossa pystytään järjestämään, ja myös se, mistä asukastaloyhdistys Ankkuri löytää toiminnan
jatkamiseksi tilat. Lisäksi asiaan vaikutti suuresti se tosiasia, että korvaavia tiloja ei Länsi-Herttoniemen
puolella juuri ole.
Tätä taustaa vasten voisi arvioida, että jos jossain muualla Helsingissä tehdään vastaavanlainen kartoitus,
niin siihen varattava aika kalenterikuukausissa pitäisi olla pidempi kuin puoli vuotta.

4. Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset
4.1 Kaupungin varausjärjestelmien käytöstä
Kooste Hertsikan Pumpun asukastoimijoilta keräämistä haasteista varausjärjestelmistä:
• kaupungin tietojen hankala saaminen,
• tiedon löytymisen vaikeus, päätösten hitaus
• sekä pienten että suurempien toimijoiden resurssipula tiedon keräämisessä
Kartoitusprojektin aikana on käynyt selväksi, miten sirpaloitunutta kaupungin tilojen varaaminen voi
asukkaalle tai järjestölle olla. Toisaalta se on ymmärrettävä asia, koska kaupungilla on useita eri toimialoja, sekä erilaisia käyttöjärjestelmiä ja tiloja hyvin paljon. Mutta kun järjestön, joka tarvitsee toiminnan
järjestämiseen useampia erilaisia tiloja, pitää käyttää Timmiä, Varaamoa, koulujen liikuntatilojen
varausjärjestelmää, suoraa varausta tilan haltijalta (päiväkodit) tai jotain muuta varaustapaa, ei voida
puhua selkeästä toimintatavasta.
Koska kolmannella sektorilla asukastoiminnan ja harrastustoiminnan ylläpitäminen tapahtuu yleisesti
ottaen pienin resurssein vapaaehtoisvoimin, tulisi tilakysymykset selvitä suhteellisen pienellä vaivalla.
Pelkästään sen tiedon löytyminen, mitä tiloja kaupungilta voi varata tai vuokrata, aiheuttaa hankaluuksia
usean varaustavan vuoksi. Käytettävissä olevia tiloja voi jäädä löytymättä, jos hakija ei ymmärrä käydä läpi
kaupungin kaikkia toimialoja. Toisaalta esimerkiksi Länsi-Herttoniemen alueella tämä on sekundäärinen
ongelma sen rinnalla, että asukastiloista on puutetta.
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Joka tapauksessa helppokäyttöinen ja joustava kaupungin usean eri toimialan tilat kattava tilavarausjärjestelmä, jollainen Varaamo voisi jonain päivänä olla, helpottaisi suuresti erityisesti kolmannen sektorin
toimijoiden arkipäivän toiminnan suunnittelua. Varaamo on Helsingin kaupungin ylläpitämä käyttöliittymä,
jonka kautta voi varata kaupungin julkisia tiloja sekä työpisteitä yksityiseen käyttöön. Mitä enemmän tiloja
Varaamosta löytyy, sen joustavammin niitä pystyy hyödyntämään. Tällä hetkellä Varaamossa olevien tilojen
määrä on kaupungin tilavarantoon nähden erittäin pieni. Olisi siis hyvä kehittää Varaamoa nopeasti
kattavammaksi varausjärjestelmäksi. Kuten kaupungin oman työryhmä raportti, josta kerrotaan
seuraavaksi, osoitti, se olisi teknisesti mahdollista nopeallakin aikataululla.
Kaupunginjohtaja asetti kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita valmistelevan työryhmän huhtikuussa
2017. Työryhmä tuotti loppuraportin ”Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet kasvatuksen ja
koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla - Työryhmän loppuraportti”. Raportissa kiinnitetään
huomiota samoihin asioihin, mitä Osuuskunta Hertsikan Pumpun kartoituksessakin on tullut ilmi. Näitä
asioita ovat muun muassa usean eri varausjärjestelmän käytöstä aiheutuvat ongelmat.
Seuraavat kursivoidut tekstit ovat suoraa lainausta työryhmän loppuraportista. Raportissa kerrotaan
Helsingin kaupungin kaupunkistrategiasta näin:
”Kaupunkistrategiassa todetaan, että tasavertaisten mahdollisuuksien luomiseksi kaupunki
varmistaa, että sen tiloja on helppoa ja turvallista käyttää koulutus-, kansalais- ja
kulttuuritoimintaan. Julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja
kansalaistoimintaan helpotetaan ja kaupunki pyrkii edistämään myös vajaakäytössä olevien
muiden, kuin kaupungin omistuksessa olevien tilojen käyttöä.
Kaupunkistrategiassa todetaan, että kaupunki laatii kiinteistöstrategian, jonka tavoitteena
on muun muassa tilatehokkuuden edistäminen ja tyhjiksi jääneiden arvorakennusten
parempi hyödyntäminen. Kaupunkistrategiassa todetaan, että Helsinki tukee asukkaiden ja
yhteisöjen alueellista oma-aloitteellisuutta ja yhteistoimintaa.”
Raportista käy ilmi, että työryhmä katsoo toimivimmaksi järjestelmäksi tilojen varaamiseen Varaamopalvelun. Työryhmän selvitysten mukaan Varaamossa on parhaat edellytykset toimia palvelun keskiönä.
Raportissa kerrotaan Varaamon kehittämisestä seuraavasti:
”Varaamon tämän hetken selkein puute on se, ettei sillä ole rajapintaa esimerkiksi opetuksen
tilanhallintajärjestelmä Timmiin tai kulttuuripalveluiden käytössä olevaan Elistuotannonohjausjärjestelmään. Varaamo-palvelun kehittämistiimin mukaan näiden
rajapintojen tekeminen on saatujen tietojen mukaan mahdollista ja Timmin osalta
nopeastikin.”
Työryhmä kiinnitti huomiota samaan asiaan, mihin Osuuskunta Hertsikan Pumpun jo aiemmassakin
asukastilakartoituksessa kiinnitettiin, eli päiväkotien tilojen vajaakäyttöön.
”Työryhmä päätyi myös siihen, että varhaiskasvatuksen tilojen liittäminen palvelun piiriin on
sekä perusteltua että mahdollista, sillä useissa varhaiskasvatuksen tilassa on jo paljon
kansalaiskäyttöä. Tämä päätelmä tehtiin siitäkin huolimatta, että varhaiskasvatuksen tilat
rajattiin ryhmän tehtävänannossa tutkittavien asioiden ulkopuolelle.”
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4.2 Vähäiset tilat ja kasvavat asukasmäärät
Hertsikan Pumpun asukastilakartoituksen tarkoitus on ollut löytää olemassa olevia tiloja, joita alueen
järjestöt voisivat käyttää muuttuneen tilanteen jälkeen. Päämääränä on ollut kartoituksen avulla olla
tukena alueen järjestöille ja samalla viestiä kaupungin suuntaan asukastilojen tilanteesta ja toimijoiden
tarpeista. Asukastaloyhdistys Ankkurin päästyä sopimukseen siitä, että yhdistys voi jatkaa asukastalotoimintaa nykyisissä tiloissa, helpottui tilanne Herttoniemenrannassa huomattavasti. Jatkossa on kuitenkin
turvattava asukastaloyhdistys Ankkurin toiminnan jatkuvuus kaupungin myöntämin avustuksin.
Länsi-Herttoniemen tilanne ei kuitenkaan näytä kovin valoisalta. Vaikka Osuuskunta Hertsikan Pumppu on
pystynyt avaamaan oman asukaskäyttöön tarkoitetun tilan, ei se ratkaise suurempaa tilaongelmaa, sillä tila
on hyvin pieni, vain 42 m². Sairaala-alueelle on tulossa noin 600 asukasta nykyisen Herttoniemen
sairaalarakennuksen tilalle, joka puretaan muutaman vuoden päästä. Purettavan Herttoniemi-talon tilalle
tulee asuntoja noin 400 asukkaalle. Asuinrakennukset ovat valmistumassa noin kolmen vuoden sisällä.
Työnjohtajankadun alueelle, joka sijaitsee Herttoniemen yritysalueen puolella, valmistuu 3400 asukkaan
alue, johon ensimmäiset asukkaat muuttavat vuonna 2022. Vaikka kyseinen alue on yritysalueella, on siitä
hyvin lyhyt kevyenliikenteen yhteys Itäväylän ali suoraan Länsi-Herttoniemen puolelle. Lisäksi LänsiHerttoniemen täydennysrakentaminen, jonka suunnittelu on parhaillaan menossa, tuo alueelle
oletettavasti satoja asukkaita lisää. Vaikka asuinrakennuksiin tuleekin kerhohuoneita, eivät ne korvaa
julkisia yhteisiä tiloja, ja nimenmaan sitä toimintaa, mitä yhteisissä tiloissa pystytään järjestämään.
Kaikki alueen seurat ja järjestöt toimivat kokonaan tai lähes kokonaan vapaaehtoisvoimin, ne ovat siis
tyypillisiä kolmannen sektorin voittoa tavoittelemattomia toimijoita. Kaupungin asukasosallisuusavustuksilla on toiminnan kannalta ratkaiseva merkitys. Koska Herttoniemessä ei ole kaupungin ylläpitämää
kulttuurikeskusta eikä asukastaloa, paikallisten asukkaiden ja toimijoiden merkitys harrastus- ja
kulttuuripalvelujen tuottajina korostuu. Herttoniemen suurpiirissä oli vuonna 2019 lähes 29 00 asukasta ja
asukasmäärä on kasvamassa kymmenen vuoden sisällä yli kymmenellä prosentilla.

4.3 Kaupungin tilojen iltakäytön kustannukset
Helsingin kaupungilla on strateginen periaatepäätös kaupungin tilojen avaamisesta asukaskäyttöön
vuodelta 2018. Siitä, miten päätös on käytännössä vaikuttanut kaupungin eri toimialoilla, on vielä vaikea
sanoa. Ilmeisesti käytännön toimenpiteitä asian toteuttamiseksi ei ole vielä kovin paljon tehty. Tilojen
iltakäyttö tuo aina jotain kustannuksia kaupungille. Kustannukset ovat toimipaikasta riippuen hieman
suurempia tai hyvin pieniä. Pienenä kustannuksena voisi pitää esimerkiksi tutkittua Myllypuron
seniorikeskusta. Jos vahtimestarin työaika lisättäisiin arki-iltaisin tai lauantai-aamupäivisin parilla tunnilla ja
rakennuksessa oleva liikuntasali lisättäisiin Varaamo-palveluun, ei kustannus olisi edes kyseisen
seniorikeskuksen henkilöstöbudjetissa kovin merkittävä.
Kysymys onkin, minkä kaupungin toimialan kustannuksiin iltakäytön kustannukset kuuluvat. Myllypuron
seniorikeskuksen johtaja kertoi kartoituksen aikana hyvin selvästi, että seniorikeskukselle ei saa tulla
lisäkustannuksia tilojen iltakäytöstä. Peruspalveluihin annetut budjetit voivat olla seniorikeskuksissa,
päiväkodeissa tai muissa kaupungin yksiköissä, joiden tiloissa iltaisin pystyttäisiin järjestämään
asukastoimintaa, niin tiukat, että asukkaiden iltakäytön kustannuksia ei olla halukkaita niistä maksamaan.
Rahoitus pitäisi siis löytyä jostain, muuten kaupungin strateginen tavoite avata tiloja iltaisin asukkaiden
käyttöön on vailla pohjaa.
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4.4 Yhteenveto asukastoimijoilta
Järjestöt ja liikuntaseurat kaipaavat tiloja:
•
•
•

Jotka ovat lähellä alueen asukkaita ja joihin on helppo tulla.
Jotka ovat ilmaisia tai hyvin edullisia, jotta kurssit ja toiminta voidaan pitää osallistujille edullisina.
Jotka ovat käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Iltaisin on suurin kysyntä monelle kurssille.

Kurssien järjestäjät, seurat ja järjestöt, toivovat pystyvänsä jatkossakin käyttämään kaupungin ilmaisia
tiloja. Tilavuokrat, vaikka eivät olisi suuriakaan, luovat paineita nostaa kurssien hintoja merkittävästi.
Kurssien hinnat halutaan pitää mahdollisimman edullisina, jotta kenellä tahansa olisi varaa osallistua niihin.
Kirjaston ja nuorisotalon tilat sekä vuokrien kohtuullistamiset ovat mahdollistaneet tähän asti tällaisen
toimintatavan.
Kurssit ovat usein iltaisin ja viikonloppuisin, ja siksi tilojen saaminen näinä aikoina kaupungin tiloista olisi
ensiarvoisen tärkeää. Suurimpana haasteena on tilojen löytyminen ryhmäliikuntaan, ryhmäkoot vaihtelevat
kymmenen ja viidenkymmenen hengen välillä.
Osa toimijoista pelkää sitä, että toimintaa joudutaan vähentämään merkittävästi keväästä 2020 alkaen, jos
tilakysymyksiin ei löydy ratkaisua.
Asukastalo Ankkurin (asukastaloyhdistys Ankkuri ry) toiminnan jatkuminen nykyisissä tiloissa
Herttoniemenrannassa on varmistunut. Asukastalo Ankkurin toiminta tulee jatkossa kasvamaan
laajemmaksi. Asukasosallisuusavustuksen puolittaminen vuodelle 2020 ei tue tätä toimintaa. Jatkossa
tulisikin turvata riittävä tuki sekä Asukastalo Ankkurille että Länsi-Herttoniemen toimijoille.

4.5 Yhteenveto kaupungin tiloista
Myllypuron seniorikeskus (Herttoniemen sairaalarakennus, Kettutie 8)
Sairaalarakennuksessa on liikuntasali, joka on selvällä vajaakäytöllä ja joka sopisi useaan toimintaan. Salia,
eikä seniorikeskuksen muitakaan tiloja, pysty käyttämään iltaisin klo 18 jälkeen, eikä viikonloppuna
aamupäivisin, mikä johtuu vahtimestariresursseista. Muita asukaskäyttöön sopivia tiloja Myllypuron
monipuolisen palvelukeskuksen käytössä olevissa tiloissa ovat aula ja yksi iso huone, jossa on keittiö. Näitä
tiloja voi myös sopimuksesta käyttää asukastoimintaan tietyin rajoittein.
Sairaalarakennuksen toisessa ja kolmannessa kerroksissa on satoja neliömetrejä tyhjillään olevia tiloja.
Saamamme tiedon mukaan kaikkiin sairaalan tiloihin on suunniteltu toimintaa, joten niitä ei vuokrata
ulkopuoliselle toimijalle.
Herttoniemen kirjasto ja Hertsin nuorisotila
Hertsiin tulevien kirjaston ja nuorisotoimen tilojen käyttö alkoi loppukeväästä 2020, mutta täyteen vauhtiin
toiminnassa päästänee vasta syksyllä. Hertsin tiloihin tulee merkittävästi vähemmän varattavia tiloja, kuin
aiemmissa kirjaston ja kahdessa nuorisotoimen toimipisteessä on ollut. Hertsin nuorisotilan käyttöön tuleva
sali on vain noin 80 m², ja se on merkittävästi pienempi kuin Kettutien nuorisotalon sali. Sali on myös
kirjaston välittömässä yhteydessä, joten siellä ei voi harjoittaa äänekästä toimintaa. Kartoituksen aikana on
käynyt ilmi, että myös nuorisotoimi toivoo isompaa liikuntasalia, koska kyseinen sali on moniin
nuorisotoimen käyttötarkoituksiin liian pieni.
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Koulujen liikuntasalit
Liikuntasalien lisäkäyttömahdollisuus on vähäistä. Herttoniemenrannan liikuntahalli on jatkuvasti erittäin
tarkkaan käytössä. Länsi-Herttoniemessä sijaitsevan Hertsikan ala-asteen kahdesta koulurakennuksista
Hillerikujan koulun sali on suhteellisen tarkkaan käytössä esimerkiksi keväällä 2020. Ahmatien koulun
salista löytyy jonkin verran vapaita aikoja, mutta lähinnä epämukaviin aikoihin loppuillasta, tai muutoin
epäsäännöllisesti eri viikkoina eri päivinä, mikä hankaloittaa pitkien kurssien järjestämistä.
Päiväkodit
Päiväkotien tiloissa voisi olla mahdollisuuksia järjestää jotain asukastoimintaa, mutta ilmeisesti vain
Herttoniemenrannan puolella. Tutkitulla Länsi-Herttoniemen ja Herttoniemenrannan alueella päiväkotien
käyttö asukastoimintaan on kirjavaa. Toisissa on jo ollut jonkin verran käyttöä, toisissa ei lainkaan. Tässä on
asia, johon kaupungin pitäisi kiinnittää huomiota.
Osassa päiväkoteja on halukkuutta ottaa toimintaa tiloihin. Näitä päiväkoteja on Herttoniemenrannan
puolella paremmin, kuin Länsi-Herttoniemen puolella. Asia johtuu ehkä siitä, että tilaresurssit ovat
moderneissa rannan puolen rakennuksissa paremmat, kuin vuosikymmeniä aikaisemmin rakennetuissa
Länsi-Herttoniemen päiväkotirakennuksissa.

4.6 Toimenpide-ehdotukset Helsingin kaupungille
4.6.1 Olemassa olevien kaupungin tilojen laajempi käyttö
•

Mahdollistetaan Myllypuron seniorikeskuksen iltakäyttö ja tarvittaessa viikonloppuisin
aamupäiväkäyttö. Tämä vaatii vahtimestareiden työajan laajentamista. Se, mitä tähän tarvitaan, on
virkamiesten vastuulla selvittää.

•

Päiväkotien tilojen iltakäytön mahdollistaminen. Asiaa tulisi tutkia enemmän ja tehdä
toimintasuunnitelma ei pelkästään Herttoniemeen, vaan koko kaupunkiin päiväkotien tilojen
käytön helpottamiseksi.

•

Länsi-Herttoniemessä Hekan kiinteistöissä Susitie 2-6 ja Mäenlaskijantie 4 tyhjinä olevien tilojen
käytön tutkiminen asukaskäyttöön.

4.6.2 Tilantarpeen huomioiminen uusissa rakennushankkeissa
•

•

Kettutie 8 Heka, uusi asuinrakennus. Kaupungin tulee tutkia mahdollisuutta sijoittaa kaikille
avoimia asukastiloja kyseiseen rakennukseen. Kaava antaa tähän mahdollisuuden ja jopa
suosituksen. Rakennustyöt aloitetaan ilmeisesti vuonna 2021 ja talo olisi valmistumassa siitä noin
kahden vuoden päästä. Lokakuussa 2020 ei kyseisille monikäyttötiloille ollut vielä käyttäjää. Tilat
tulevat vuokraukseen vasta niiden valmistuttua, kun vuokrataso on tiedossa.
Siilitien päiväkoti/palvelurakennus, Siilitie 12. Herttoniemen sairaala-alueen kaavassa on varattu
tontti palvelurakennuksen rakentamista varten. Rakennusta on suunniteltu varhaiskasvatuksen
tarpeisiin päiväkodiksi, mutta kaavan mukaan siihen voi osaksi sijoittaa myös muita lähipalvelutiloja
ja osalla tiloista voi olla yhteiskäyttöä. Tätä vaihtoehtoa tulisi kiirehtiä ja painottaa rakennuksen
merkitystä ei vain päiväkotina vaan alueen julkisen kulttuuritoiminnan (liikunta, vanhuspalvelut,
varhaisnuoret, kirjasto) paikkana ja tilana. Tämä vaatisi taas uudenlaista kaupungin kahden
toimialan, kasvatus- ja koulutus sekä kulttuuri ja vapaa-aika, yhteistyötä.
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4.6.3 Riittävät avustukset avaintoimijoille
•

Kaupungin tulee turvata riittävät avustukset toiminnalle. Tämä tarkoittaa esimerkiksi asukastalo
Ankkurin palkka-avustuksen nostamista takaisin vastaavalle tasolle, kun se on aiempina vuosina
ollut. Palkka-avustus puolittui vuodelle 2020 samalla, kun asukasyhdistys otti koko talon toiminnan
hallintaansa. Samalla pitää kuitenkin turvata Länsi-Herttoniemen toimijoiden avustukset vähintään
nykyisellä tasolla.

4.6.4 Kartoituksen jälkeiset jatkotoimenpiteet
Lisäksi pitää määritellä seuraavat asiat: 1) miten käytännön tasolla edetään, kun ratkotaan raportin
osoittamia tilapulmia ja edetään kohti raportissa määriteltyjä vaihtoehtoja, ja 2) jotta muut
asukasjärjestöt hyötyisivät projektista, projektin työtavat ja tulokset on esiteltävä muille
kaupunginosajärjestöille.
Sen vuoksi pitää konkreettisesti sopia, miten
1) edetään Herttoniemen haasteiden kanssa
2) millaisessa tai millaisissa tilaisuuksissa tai foorumeilla raportin tulokset esitellään, jotta muut voisivat
niitä hyödyntää.
Ehdotamme, että tulokset ja menettelytavat esitellään asukasjärjestöille tarkoitetussa tilaisuudessa, ja
että raportti on luettavissa esimerkiksi Helsingin kaupungin sivuilla.

4.7 Toimenpide-ehdotus seurakuntayhtymälle
Herttoniemen kirkon kohtaloa tutkitaan edelleen. Vaihtoehtoina ovat kirkon peruskorjaus tai uuden
kiinteistön rakentaminen, josta saa myös vuokratuottoja. Jälkimmäisessä tapauksessa rakennukseen tulisi
jokin muunneltava kirkkotila. Tässä tapauksessa tulisi tutkia mahdollisuutta toteuttaa vastaavantyyppinen
liikunta-/juhlasali, mikä nykyisessäkin kirkkorakennuksessa on ja mahdollistaa samantyyppinen
harrastetoiminta, kuin nykyisissä tiloissa on ollut.

4.8 Muiden asukastoimijoiden mahdollisuus hyödyntää asukastilakartoitusta
Asukastoimijoiden tilojen tarpeet ja tiloihin liittyvät ongelmat voivat olla hyvin erilaista. Myös Helsingin eri
kaupunginosat ovat erilaisessa asemassa, kun puhutaan käytettävissä olevista asukastiloista. Osuuskunta
Hertsikan Pumpun tekemän kahden asukastilakartoituksen, jotka ovat siis jatkoa toisilleen, metodit ovat
vapaasti myös muiden asukastoimijoiden sovellettavissa ja muokattavissa omiin tarpeisiinsa.

50

Loppusanat
Eräs keskeinen huomio asukastoimijoiden kannalta on se, että muutokset tiloissa ja muutosten vaikutukset
asukastoimintaan pitäisi osata huomioida riittävän ajoissa. Esimerkiksi Herttoniemen kirjaston ja Kettutien
nuorisotalon poistuminen asukaskäytöstä oli ensimmäisen kerran aavisteltavissa lähes kymmenen vuotta
sitten alueen kaavamuutossuunnitelmien myötä. Konkreettisesti ne olivat tiedossa vuonna 2015, jolloin
kulttuuri- ja kirjastolautakunta teki päätöksen kirjaston siirtämisestä Hertsiin. Kuitenkin konkreettisesti
korvaavien tilojen etsimiseen herättiin vasta noin kolme vuotta sitten. Näin ollen, jotta olisi voitu vaikuttaa
siihen, minkä kokoiset tilat kaupunki vuokraa toiminnoilleen Hertsistä, aloitettiin kartoitustyö ja
asukastilojen etsiminen kaupungin päätöksenteon näkökulmasta liian myöhään.
Kaupungin päätöksenteko on hidasta ja merkittävien päätösten, kuten rakennusinvestointien, tekeminen
on usean vuoden prosessi. Lähipalvelukeskus Hertsiin valmistuneiden tilojen kokoon tai tilojen toimintoihin
eivät Hertsikan Pumpun tekemät kartoitukset enää pysty vaikuttamaan. Tuleviin kaupungin rakennushankkeisiin, sekä olemassa olevien tilojen tehokkaampaan käyttöön, näillä kahdella kartoituksella ja niistä
kumpuavilla ajatuksilla pystytään toivon mukaan hyvällä yhteistyöllä Helsingin kaupungin ja alueen
asukastoimijoiden välillä kuitenkin vaikuttamaan.
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Asukastilakartoitukseen haastatellut henkilöt:

Anttila Tarja, hallituksen jäsen, Herttoniemen Syke (sähköposti)
Franckenhaeuser Sebastian, vuokralaistoimikunnan pj, Heka (sähköposti)
Grön Mikko, johtaja, Päiväkoti Tuorinniemi (sähköposti)
Hietala Tiina, puheenjohtaja, Eloa Herttoniemenrantaan ry
Idman Anne, isännöitsijä, Heka-Roihuvuori Oy (sähköposti)
Ikonen Kirsi, asukastoiminnan koordinaattori, Heka (sähköposti)
Kallio Tiina, järjestösihteeri, Mielenterveysyhdistys Helmi
Kemppi Maaren, asukastalokoordinaattori, Asukastalo Ankkuri
Kontio Airi, vuokravastaava, Herttoniemen säätiö
Koukku Sari, projektipäällikkö, Asuntotuotantotoimisto, Helsingin kaupunki (sähköposti)
Kyläkangas Juha-Pekka, nuoriso-ohjaaja, Helsingin kaupunki
Lähteelä Taru, Herttoniemitalon perhekahvila
Mäkelä Mari, projektipäällikkö, JMSuomi
Sairanen Mari, johtaja, Myllypuron seniorikeskus (sähköposti)
Salonen Jaana, johtaja, Päiväkoti Satama (sähköposti)
Salonen Kirsi, vuokraneuvottelija, kaupunkiympäristön toimiala (sähköposti)
Siltaloppi Sami, järjestökoordinaattori, Helsingin Nuoret Kotkat (sähköposti)
Vetri Lea, puheenjohtaja, Asukastalo Ankkuri
Villgrén Pia, puheenjohtaja, Hertsikanrannassa tapahtuu ry (sähköposti)

Ohjausryhmä
Kemppi Maaren, asukastalokoordinaattori, Asukastalo Ankkuri
Vetri Lea, puheenjohtaja, Asukastalo Ankkuri
Saloranta Pauli, stadiluotsi, Helsingin kaupunki
Helsti Hilkka, puheenjohtaja, Herttoniemi-seura
Ala-Vähälä Timo, jäsen, Osuuskunta Hertsikan Pumppu
Rekola Aino, puheenjohtaja, Osuuskunta Hertsikan Pumppu
Virtanen Ari, hallituksen jäsen, Osuuskunta Hertsikan Pumppu
Ohjausryhmän sihteeri:
Uittomäki Kari, asukaskoordinaattori, Osuuskunta Hertsikan Pumppu
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Työpajoihin osallistuneet järjestöt ja kaupungin edustajat

Työpaja 1 10.9.2019
Asukastalo Ankkuri

2 henkilöä

Eloa Herttoniemenrantaan 1 henkilö
Herttoniemen Syke

2 henkilöä

Herttoniemi-seura

2 henkilö

MLL Herttoniemi

1 henkilö

Helsingin kaupungilta:
Kettutien nuorisotalo
stadiluotsi
vuorovaikutussuunnittelija

2 henkilöä

Järjestäjä Hertsikan Pumppu 2 henkilöä
Yhteensä kuusi eri järjestöä, kaupungilta neljä henkilöä

Työpaja 2 22.10.2019
Läsnäolleet järjestöt:
Asukastalo Ankkuri

1 henkilö

Herttoniemen Syke

1 henkilö

Eloa Herttoniemenrantaan 2 henkilöä
Helsingin kaupungilta

stadiluotsi

Järjestäjä Hertsikan Pumppu 3 henkilöä
Yhteensä neljä eri järjestöä, kaupungilta yksi henkilö
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Projektin eteneminen/työpajat-taulukko
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Länsi-Herttoniemen ja Herttoniemenrannan asukastilat 2019-2022 -aikajana

55

Järjestön tarveanalyysi -lomake
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Osuuskunta Hertsikan Pumppu teki Herttoniemen ja Herttoniemenrannan alueilla
asukastilakartoituksen ensimmäisen vaiheen syksyllä 2017. Kyseisessä
asukastilakartoituksessa selvitettiin paikalliset toimijat sekä olemassa olevat yleiset,
kaikille tarkoitetut asukastilat ja niiden käyttö. Kartoituksessa selvitettiin myös
alustavasti potentiaalisia uusia asukastoimintaan soveltuvia tiloja. Selvitys
luovutettiin Helsingin kaupungille syksyllä 2018.
Syksyn 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana tehtiin jatkokartoitus. Uudessa
kartoituksessa selvitettiin konkreettisesti eri toimijoiden tilatarpeet ja pyrittiin
yhdessä näiden kanssa löytämään uusia asukastiloja. Lisäksi pyrittiin vaikuttamaan
Helsingin kaupunkiin niin, että alueen järjestöillä, seuroilla ja yhdistyksillä olisi
jatkossakin tarkoituksenmukaiset tilat käytettävänään toiminnan jatkamiseksi ja
laajentamiseksi.
Tässä raportissa esitellään myös ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi eri asukastilojen
tarjoajille, kuten Helsingin kaupungille.

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.

