
Perustelumuistio

Lähiörahastosta rahoitettavaksi esitetyt hankkeet vuonna 2014
Hakemuksia on kevään 2014 rahoituskierroksella tullut 30 kpl. Haettu rahoitusmäärä on yhteensä 7 131 130 €, joka
jakautuu seuraavasti:

Nuorisoasiainkeskus (5 kpl) 427 500 €
Liikuntavirasto (3 kpl) 900 000 €
Kaupunginkirjasto (1 kpl) 100 000 €
Sosiaali- ja terveysvirasto (13 kpl) 403 630 €
Rakennusvirasto (8 kpl) 5 300 000 €

Hakemuksista ehdotetaan hyväksyttäväksi 20 kpl. Hyväksyttäväksi esitettäviin hankkeisiin käytettävä määräraha on
yhteensä 4 883 880 €, joka jakautuu seuraavasti:

Nuorisoasiainkeskus (4 kpl) 257 500 €
Liikuntavirasto (3 kpl) 900 000 €
Kaupunginkirjasto (1 kpl) 100 000 €
Sosiaali- ja terveysvirasto (7 kpl) 326 380 €
Rakennusvirasto (5 kpl) 3 300 000 €

NUORISOASIAINKESKUS

Pihlajamäen nuorisotalon kehittäminen (Pihlajamäki)

Hakemus koskee Pihlajamäen nuorisotalon sisätilojen monipuolistamista ja viihtyisyyden parantamista vastaamaan
paremmin lisääntyneen käyttäjäkunnan monipuolisia tarpeita. Talon kalusteita ja toimintavälineitä uudistamalla
pyritään vastamaan paremmin käyttäjien ja alueen asukkaiden tarpeisiin. Kohderyhmänä ovat alueen kaikki nuoret.

Rahoitusta haettu: 30 000 €

Ehdotus: 30 000 €

Perustelu: Pihlajamäen nuorisotalo sijaitsee monipuolista kehittämistä tarvitsevalla esikaupunkialueella. Lasten ja
nuorten vapaa-ajanvieton tarpeiden ja mahdollisuuksien tukeminen on tärkeä painopiste esikaupunkialueiden
viihtyisyyden kehittämisessä ja syrjäytymisen ennalta ehkäisyssä. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön
viihtyisyyden ja toiminnallisuuden parantamisesta sekä on Lähiöprojektikauden 2012 – 2015 tavoitteiden mukainen.

Pukinmäen Mopohalli ja Toimintakeskus (Pukinmäki)

Pukinmäen Mopohalli ja Helsingin NMKY:n toimintakeskus järjestävät Pukinmäen alueella lasten ja nuorten vapaa-
ajantoimintaa kuten pienryhmätoimintaa, sekä erilaisia retkiä ja leirejä. Hakemus koskee Pukinmäessä sijaitsevan
mopohallin ja toimintakeskuksen uudistamista. Rahoitusta haetaan internet-yhteyksien parantamiseen, DJ-kopin
uudistamiseen, tilojen julkisivujen parantamiseen sekä äänentoisto- ja mediavälineistön hankkimiseen. Toimipaikat
tuottavat palveluita alueen nuorille ja lapsille sekä tarjoavat alueen muille asukkaille ja toimijoille toimintaedellytyksiä.

Rahoitusta haettu: 67 000 €

Ehdotus: 67 000 €

Perustelu: Pukinmäen alue on toimintamahdollisuuksiltaan ja palveluiltaan hajautunut. Lasten ja nuorten vapaa-
ajanvieton tarpeiden ja mahdollisuuksien tukeminen on tärkeä painopiste esikaupunkialueiden viihtyisyyden
kehittämisessä ja syrjäytymisen ennalta ehkäisyssä. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön viihtyisyyden ja
toiminnallisuuden parantamisesta sekä on Lähiöprojektikauden 2012 – 2015 tavoitteiden mukainen.



Kannelmäen nuorisotalon toiminnallisuuden parantaminen (Kannelmäki)

Hakemus koskee Kannelmäen nuorisotalon peruskorjaamista ja toiminnallisuuden parantamista. Tilat ovat lähes
vuoden 1992 rakentamisen aikaisessa, alkuperäisessä kunnossaan. Suuren käyttöasteen ja monen vuoden teknisen
kehityksen vuoksi tilojen ja laitteiden antamat mahdollisuudet toimintaan ovat rajoittuneet. Rahoitusta haetaan
sisätilojen kunnostamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä väline- ja kalustehankintoihin. Kohderyhmänä ovat
lapset ja nuoret sekä erilaiset alueella toimivat järjestöt kuten perusopetusta antavat taide- ja tanssikoulut,
vammaisjärjestöt, maahanmuuttajayhdistykset sekä Kanneltalon muut hallintokunnat (Kulke ja työväenopisto).
Nuorisotalo sijaitsee läntisen Helsingin keskeisessä kulttuurin ja muiden palveluiden keskipisteessä, Kannelmäessä,
jonka yhteyteen sijoittuu mm. Kanneltalo. Alueella toteutetaan monipuolista virastojen välistä vuorovaikutusta muun
muassa Operaatio Pulssin myötä.

Rahoitusta haettu: 130 000 €

Ehdotus: 130 000 €

Perustelu: Kannelmäen alueen kehittäminen on tärkeää muun muassa alueen imagon ja nuorten vapaa-ajan
toimintamahdollisuuksien parantamisen näkökulmasta. Lasten ja nuorten vapaa-ajanvieton tarpeiden ja
mahdollisuuksien tukeminen on tärkeä painopiste esikaupunkialueiden viihtyisyyden kehittämisessä ja syrjäytymisen
ennalta ehkäisyssä. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön viihtyisyyden ja toiminnallisuuden parantamisesta
sekä on Lähiöprojektikauden 2012 – 2015 tavoitteiden mukainen.

Falkullan kesäkahvila – hanke (Malmi)

Falkullan tila, joka sijaitsee Malmin lentokentän läheisyydessä, on suosittu retkeilykohde jossa vierailee noin 60 000
kävijää vuosittain. Etenkin lähialueen mutta myös koko Helsingin alueen erilaiset ryhmät kuten koulut ja päiväkodit
sekä lapsiperheet ja nuoret ovat aktiivisia vierailijoita tilalla. Tila muodostuu kotieläintilasta, nuorisotalosta ja
kesäkahvilasta. Lisäksi tilan alueella on palstaviljelmiä, ratsastusreittejä ja koira-aitaus. Koko alue on vilkkaassa
virkistyskäytössä. Kesäkahvila toimii nuorten oman varainhankinnan ja 16–17 –vuotiaiden nuorten
kesätyöllistämispaikkana, jonka avulla suurin osa Falkullan ulkopuolisesta rahoituksesta toteutetaan.

Hakemus koskee Falkullan kartanon pihalla sijaitsevassa vanhassa talli- ja varastorakennuksessa yli 20 vuotta toimineen
kesäkahvilan parantamista. Rakennus on tilakeskuksen hallinnoima ja museoviraston suojelukohde. Vuoden 2014
aikana tilakeskus kunnostaa rakennusta yhteistyössä museoviraston kanssa. Tarkoituksena on korjata rakennusvirheitä
ja vahvistaa vanhoja rakenteita sekä saada rakennus vastaamaan paremmin nykyistä käyttötarkoitustaan.
Kunnostustöiden yhteydessä haetaan lähiörahaston rahoitusta kahvilan kaluston ja sisustuksen uusimiseen.
Rahoituksella olisi tarkoitus uusia valaistus, kodinkoneet ja kalusteet sekä toteuttaa sähkötyöt ja jätteiden
kierrätyspisteen rakentaminen.

Rahoitusta haettu: 30 500 €

Ehdotus: 30 500 €

Perustelu: Lasten ja nuorten vapaa-ajanvieton tarpeiden ja mahdollisuuksien tukeminen on tärkeä painopiste
esikaupunkialueiden viihtyisyyden kehittämisessä ja syrjäytymisen ennalta ehkäisyssä. Hanke täyttää lähiörahaston
tarkoituksen lähiön viihtyisyyden ja toiminnallisuuden parantamisesta sekä on Lähiöprojektikauden 2012 – 2015
tavoitteiden mukainen. Yhteensovitus tilakeskuksen ja museoviraston toteuttamien kunnostustoimenpiteiden kanssa
tulee varmistaa.



Merellisen Roihuvuoren monen polven kelluva asukassauna (Roihuvuori)

Hakemus koskee Roihuvuoren kaupunginosaan toteutettavaksi esitetyn kelluvan asukassaunan ja
kahvilakokonaisuuden rakentamista. Kokonaisuus olisi tarkoitus toteuttaa Strömsinlahden venesatama-alueelle.
Asukassaunalla on tarkoitus lisätä ranta-alueen palveluja ja alueen asukkaiden yhdenvertaisuutta sekä vahvistaa
merellisen Roihuvuoren läsnäoloa ja lisätä saunapalveluilla alueen nuorten kesätyöpaikkoja. Asukassaunaa voisivat
käyttää kaikki lähialueen asukkaat ja toimijat.

Rahoitusta haettu: 170 000 €

Ehdotus: 0 €

Perustelu: Hankkeen konseptia tulee edelleen kehittää siten, että toimintaan liittyvät vastuut ja ylläpitoasiat on sovittu
ja paikka kelluvan asukassaunan ja kahvilakokonaisuuden sijoittamiselle on varmistettu. Toiminnassa olevalle
venesatama-alueelle ei ole tarkoituksenmukaista ja turvallista sijoittaa asukassaunaa. Tarvittavien virastojen kuten
liikuntaviraston, tilakeskuksen ja rakennusviraston sitoutuminen hankkeeseen on varmistettava ja yhteyshenkilöt tulee
nimetä.

LIIKUNTAVIRASTO

Vuosaaren liikuntapuiston skeittipaikka (Vuosaari)

Lähiörahaston rahoituksella on rakennettu Vuosaaren liikuntapuistoon skeittipaikka. Käyttäjiltä on tullut positiivista
palautetta skeittipaikasta, mutta liikuntapuiston alue on muutoin keskeneräinen. Alueelta puuttuu mm. valaistus,
roskien syväsäiliöt ja käytäväverkosto. Hakemus on jatkorahoitushakemus Vuosaaren skeittipaikkaa ympäröivän
liikuntapuiston loppuun saattamiselle. Rahoitusta haetaan mm. valaistuksen ja viherrakenteiden toteuttamiselle.

Rahoitusta haettu: 200 000 €

Ehdotus: 200 000 €

Perustelu: Liikuntaympäristön houkuttelevuuden ja liikkumisympäristön parantaminen ovat tärkeitä painopisteitä
esikaupunkialueiden kehittämisessä ja syrjäytymisen ennalta ehkäisyssä. Liikuntapuisto on tärkeä liikunnallinen ja
imagollinen kokonaisuus vanhan Vuosaaren alueella. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön
toiminnallisuuden parantamisesta sekä on Lähiöprojektikauden 2012 – 2015 tavoitteiden mukainen.

Roihuvuoren liikuntapuisto lähiliikuntapaikka (Roihuvuori)

Hakemus on jatkorahoitushakemus, jonka tarkoituksena on laajentaa lähiliikuntapaikka nykyiselle, poistuvalle
pysäköintialueelle. Rakennusvirasto toteuttaa pysäköintialueen siirron kadun varteen. Aiemmin on jo toteutettu
Porolahden koulun pihassa oleva lähiliikuntapaikka sekä pieni peruskorjaus liikuntapuiston lähiliikuntaolosuhteisiin.
Pysäköintialueen tilalle muodostettava lähiliikuntapaikka koostuu kahdesta eriluonteisesta alueesta:
senioriliikuntapaikasta ja kuntoilualueesta.

Rahoitusta haettu: 350 000 €

Ehdotus: 350 000 €

Perustelu: Liikuntaympäristön houkuttelevuuden ja liikkumisympäristön parantaminen ovat tärkeitä painopisteitä
esikaupunkialueiden kehittämisessä ja syrjäytymisen ennalta ehkäisyssä. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen
lähiön toiminnallisuuden parantamisesta ja ikääntyvien kaupunkilaisten palveluiden parantamisesta sekä on
Lähiöprojektikauden 2012 – 2015 tavoitteiden mukainen.

Lassilan liikuntapuisto lähiliikuntapaikka (Lassila)

Hakemus koskee lähiliikuntapaikan toteuttamista Lassilan liikuntapuistoon. Lassilan alue sijaitsee läntisellä
esikaupunkialueella, jossa on todettu olevan liian vähän helsinkiläisten terveyttä edistäviä liikuntamahdollisuuksia.
Vuonna 2013 puistoon tehtiin lähiörahaston rahoituksella yleissuunnitelma, jossa tutkittiin alueen mahdollisuudet,
käyttäjien tarpeet sekä kuultiin käyttäjiä. Nyt rahoitusta haetaan suunnitelman mukaisen lähiliikuntapaikan



rakentamiseen. Lassilan liikuntapuisto sijaitsee päiväkotien ja koulujen läheisyydessä, jonka vuoksi lähiliikuntapaikan
uskotaan tavoittavan laajan käyttäjäjoukon.

Rahoitusta haettu: 350 000 €

Ehdotus: 350 000 €

Perustelu: Liikuntaympäristön houkuttelevuuden ja liikkumisympäristön parantaminen ovat tärkeitä painopisteitä
esikaupunkialueiden kehittämisessä ja syrjäytymisen ennalta ehkäisyssä. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen
lähiön toiminnallisuuden parantamisesta ja on Lähiöprojektikauden 2012 – 2015 tavoitteiden mukainen.

KAUPUNGINKIRJASTO

Jakomäen kirjasto – osallistava yhteisökirjasto (Jakomäki)

Jakomäen kirjasto on valmistunut 1981 ja on alueen ainoa kaikille avoin kulttuuripalvelu ja kohtaamispaikka. Kirjaston
tilat ovat likimain alkuperäisessä kunnossaan. Huonokuntoisista tiloista huolimatta sekä käyntien että lainauksien
määrä on kasvanut viime vuosina. Kirjaston aukioloajat ovat pitkät ja yhteistyö eri virastojen ja kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa mahdollistaa tilojen tehokkaan käytön. Kirjastossa alkaa keväällä 2014 tilakeskuksen toteuttamana
peruskorjaus, jonka tavoitteena on saada ajanmukaiset, monikäyttöiset ja viihtyisät kirjastopalvelut sosioekonomisesti
haastavalle alueelle missä asuu paljon maahanmuuttajia ja syrjäytymisvaarassa olevia. Remontin yhteydessä
huomioidaan erityisesti lasten ja nuorten tarpeet. Tätä silmällä pitäen kaupunginkirjasto on teettänyt vuonna 2013
palvelumuotoilututkimuksen, jossa kohteena olivat mm. Jakomäen lasten ja nuorten palvelut. Rahoitusta haetaan
tilojen uusimiseen, kalusteisiin ja AV-laitteisiin. Kohderyhmänä ovat kaikki kirjaston käyttäjät.

Rahoitusta haettu: 100 000 €

Ehdotus: 100 000 €

Perustelu: Haasteellisen Jakomäen alueen kehittäminen on hyvin tärkeää. Alueella on käynnissä keskeisten
palvelutilojen selvitystyö, jossa tutkitaan nykyisten rakennusten kuntotaso, purkamis- ja
uudisrakentamismahdollisuudet sekä palvelutilojen mahdollinen uudelleenorganisointi kokonaistalouden
näkökulmasta. Työssä esiin nousevat näkökulmat tulee huomioida hankkeessa. Myös yhteensovitus tilakeskuksen
keväällä 2014 toteuttaman remontin kanssa tulee varmistaa ja mahdolliset päällekkäisyydet karsia. Hanke täyttää
lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä on Lähiöprojektikauden 2012 – 2015
tavoitteiden mukainen.

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO

Kontulatalon Kontulan Symppiksen ja Wanhan Postin kohennus (Kontula)

Hakemus koskee Kontulan ostoskeskuksessa sijaitsevaa sosiaali- ja terveysviraston terveys- ja päihdepalvelujen osaston
alaista matalan kynnyksen päihdeongelmaisille tarkoitettua paikkaa Kontulan Symppis sekä samassa kiinteistössä
toimivaa asukastila Wanhaa Postia. Wanhaa Postia käyttävät lukuisat alueen järjestöt sekä useat taloyhtiöt ja
hallintokunnat. Tilaa hallinnoi Kontukeskus ry, joka saa tukea tilan vuokraan sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Kolmas
kiinteistön käyttäjä on Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n hallinnoima nettitupa Kontupiste.

Tarkoituksena on monipuolistaa yhteistiloja vastaamaan nykypäivän tarpeita. Rahoitusta haetaan tilojen
uudistamiseen. Mm. tilojen keittiö-, wc- ja märkätilat ovat osittain puutteellisia. Tilat ovat myös varustukseltaan
alimitoitettuja ja osittain vanhentuneita. Tilat sijaitsevat Kunnallisalan kehittämissäätiön omistamassa kiinteistössä,
jonka kanssa on solmittu edullinen, 10 vuoden määräaikainen vuokrasopimus vuodenvaihteessa 2012/2013.

Rahoitusta haettu: 29 680 €

Ehdotus: 29 680 €

Perustelu: Tiloissa olevaa toimintaa pidetään tarpeellisena ja kannatettavana. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen
lähiön toiminnallisuuden parantamisesta. Rahoitusta myönnetään tilojen varuste- ja laitehankintoihin sekä
mahdollisten korjaustoimenpiteiden suunnitteluun. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida mm. suunniteltujen
korjaustoimenpiteiden vaatimat LVIS-työt ja töiden vaatimat rakennuttamisresurssit sekä mm. työturvallisuusvastuut.
Korjaustoimenpiteiden toteuttamiseen tulee hankkia tilojen omistajan hyväksyntä. Suunnitelluista
korjaustoimenpiteistä tulee laatia selkeä, eritelty kustannusarvio.



Puutyötilan kunnostaminen alueen eläkeläisille (Siltamäki)

Hakemus on jatkorahoitushakemus vuonna 2013 rahoituspäätöksen saaneen, Siltamäessä sijaitsevan palvelukeskuksen
puutyötilan kunnostamiseen. Puutyötila on sijainnut vanhan tallirakennuksen toisessa kerroksessa. Nykyinen tila on
kooltaan hyvin pieni ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden haasteellinen. Kun rakennukseen suoritettiin laaja remontti
vuonna 2012, alakertaan avautui isompi tila puutyökerholaisten käyttöön. Uusi tila mahdollistaa koneiden ja laitteiden
sijoittamisen turvallisesti sekä myös liikuntarajoitteisten pääsemisen tilaan. Suunnittelun käynnistyessä vuonna 2013
tarvittavat rakenteelliset muutokset kustannusarvioineen ovat tarkentuneet, jonka vuoksi vuonna 2013 myönnetyn
lähiörahan (100 000 eur) lisäksi haetaan lisärahoitusta hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio
(sis. rakennuttaminen, valvonta, suunnittelu, lisä- ja muutostyövaraukset yms.) on 250 000 eur. Hanke on suunnattu
alueen ikäihmisten hyvinvoinnin ja toiminnallisen kunnon ylläpitoon ja parantamiseksi.

Rahoitusta haettu: 150 000 €

Ehdotus: 150 000 €

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta ja ikääntyvien
kaupunkilaisten palveluiden parantamisesta. Tilakeskus on mukana hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Puutyötilan käyttäjäpohjan laajentamisen mahdollisuus alueen eläkeläisten ja palvelutalon asukkaiden lisäksi myös
muille käyttäjäryhmille (vammaisryhmät, mielenterveyskuntoutujat, päihdeongelmaiset tms.) tulee selvittää.

Hopeatien palvelutalon toimintaympäristön monipuolistaminen (Pohjois-Haaga)

Hakemus koskee Hopeatien palvelutalon kuntosalin varustuksen monipuolistamista ja piha-alueen viihtyvyyden ja
toiminnallisuuden parantamista. Rahoitusta haetaan kuntosalilaitteisiin ja piha-alueen kunnostukseen. Kunnostuksen
yhteydessä on tarkoitus hankkia pihalle myös toimintaa monipuolistavia välineitä. Hankkeen myötä olemassa olevaa
puutarhaa halutaan käyttää monipuolisemmin esim. viljelyyn ja kasvatukseen. Kuntosalin varustusta halutaan lisätä,
jotta sen avulla voidaan tukea paremmin alueen asukkaiden toimintakykyä.

Rahoitusta haettu: 21 700 €

Ehdotus: 21 700 €

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta ja ikääntyvien
kaupunkilaisten palveluiden parantamisesta. Kuntosali on avoin alueen kaikille asukkaille ja piha-alue toimii mm.
palvelutalossa vierailevien päiväkotilapsien kanssa järjestettävien yhteisten hetkien toimintaympäristönä. Piha-alueen
kunnostuksessa tulee huomioida palvelutalon läheisyydessä sijaitsevan Mariankodin perusparannuksen suunnittelu
sekä Runar Schildtin puiston suunnittelu.

”Iäkkäille hyvää ikää lisää liikunnalla” (Vuosaari, Herttoniemi, Laajasalo, Roihuvuori)

Kaakkoinen kotihoitoyksikkö hakee rahoitusta asiakkaiden lihaskuntoa kehittäviin kuntolaitteisiin. Kohderyhmänä on
hissittömissä taloissa asuvat kotihoidon asiakkaat, joiden mahdollisuudet ottaa osaa kodin ulkopuolisiin aktiviteetteihin
on rajoitetut. Arvioitu lähipalvelualuekohtainen kustannus on noin 4 000 euroa, ja laitteita hyödynnettäisiin yhteensä
10 lähipalvelualueella, joiden asiakasmäärä on noin 120 – 200 / alue. Tavoitteena on, että hankittavien kuntovälineiden
avulla voidaan edistää kotona asuvien iäkkäiden lihaskuntoa sekä tukea heidän toimintakykyä ja selviytymistä kotona.

Rahoitusta haettu: 40 000 €

Ehdotus: 40 000 €

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta ja ikääntyvien
kaupunkilaisten palveluiden parantamisesta. Kohderyhmänä olevat, hissittömissä taloissa asuvat huonokuntoiset
kotihoidon asiakkaat ovat eräitä heikoimmassa asemassa olevia lähiöiden asukkaita. Heidän mahdollisuudet osallistua
kodin ulkopuolella oleviin palveluihin ovat varsin rajalliset.



Palvelutalo Rudolfin piha-alueen laajennus ja kunnostus (Laajasalo)

Palvelutalo Rudolfin tiloissa on vuoden 2013 aikana alkanut palvelukeskustoiminta. Palvelutalon piha-alue on iso, mutta
vain pieni osa siitä on asukkaiden saavutettavissa sen toimimattomuuden vuoksi.  Hakemus koskee palvelutalo Rudolfin
piha-alueen kunnostusta ja laajennusta. Tarkoituksena on saada oleskelualue helppokulkuisemmaksi ja
monikäyttöisemmäksi sekä riittävän isoksi myös alueen muiden toimijoiden käytettäväksi. Tavoitteena on myös
mahdollistaa erilaisten tapahtumien järjestäminen muiden toimijoiden kuten leikkipuistojen, koulujen ja päiväkotien
kanssa. Rahoitusta haetaan piha-alueen perusparannukseen ja kulkuväylien pintamateriaalien uusimiseen.

Rahoitusta haettu: 30 000 €

Ehdotus: 30 000 €

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta ja ikääntyvien
kaupunkilaisten palveluiden parantamisesta. Piha-alueen kunnostuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on hyvä
huomioida palvelutalon läheisyydessä sijaitsevan, lähiörahaston rahoitusta vuonna 2013 saaneen leikkipuisto Rudolfin
pihan peruskorjaus (HKR).

Meidän Munkkiniemi olohuone keskellä kaupunkia (Munkkiniemi)

Munkkiniemen palvelukeskus tarjoaa alueen vanhuksille ja työttömille monenlaista toimintaa ja tapahtumia kuten
kädentaidon pajoja, kursseja, atk-palveluja ja liikuntapalveluja. Lisäksi palvelukeskuksen yhteydessä toimii
päivätoiminta Sinilintu ja Meilahden virkistymiskeskus. Palvelukeskuksen palvelut painottuvat pääsääntöisesti
sisätiloihin sillä piha-alue on tällä hetkellä tyhjä ja sitä käytetään pääasiassa pysäköintiin. Rahoitusta haetaan piha-
alueen suunnitteluun, kunnostukseen ja pihakalusteisiin.

Rahoitusta haettu: 10 250 €

Ehdotus: 0 €

Perustelu: Hanke on hyvä ja kannatettava, mutta lähiörahaston tarkoitus huomioiden kohteen sijainti ei vastaa
rahaston käytölle asetettuja lähtökohtia. Munkkiniemi ei ole sosio-ekonomisesti haasteellinen tai segregaatiouhan alla
oleva lähiöalue.

Suun ja hampaiden hoitoa palvelukeskusten asiakkaille (Kustaankartano, Riistavuori, Roihuvuori, Kontula)

Hakemus koskee kuorma-auton alustalle rakennetun liikkuvan suunhoitoyksikön kolmivaihevirtasähköpisteen
hankintaa. Tarkoitus olisi viedä suun ja hampaidenhoitopalveluja palvelukeskuksiin Kustaankartanossa, Riistavuoressa,
Roihuvuoressa, Kontulassa ja Rudolfissa.  Suunhoitopalvelut voidaan liikkuvan suunhoitoyksikön avulla viedä sinne
missä on vanhuksia ja muita palvelukeskusten käyttäjiä, joiden on vaikea kulkea kaukana oleviin hammashoitoloihin.

Rahoitusta haettu: 15 000 €

Ehdotus: 0 €

Perustelu: Hanke on hyvä ja kannatettava, mutta lähiörahastoa tulisi sen sääntöjen mukaan käyttää ensisijaisesti
investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen. Hakemuksessa ehdotetun mukainen kolmivaihevirtasähköpisteen
hankinta tulisi rahoittaa sosiaali- ja terveysviraston perustoiminnan kautta.

Infotv:t odotustilaan. Videoiden kääntäminen eri kielille

Hakemus koskee idän terveysasemien (Itäkeskus/ Myllypuro, Kontula, Kivikko, Laajasalo, Herttoniemi, Vuosaari,
Puistola) InfoTV:ssä esitettävien videomateriaalien kopioimista ja kääntämistä eri kielille. InfoTV:n avulla
hammashoitoloiden odotusaika on mahdollista hyödyntää suun terveyden edistämiseen.

Rahoitusta haettu: 15 000 €

Ehdotus: 0 €

Perustelu: Hanke on hyvä ja kannatettava, mutta lähiörahastoa tulisi sen sääntöjen mukaan käyttää ensisijaisesti
investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen. Hakemuksessa ehdotetun mukainen toiminta tulisi rahoittaa sosiaali-
ja terveysviraston perustoiminnan kautta.



Suun terveyden edistämistä pienryhmätoimintana (Mellunmäki)

Hakemus koskee suun terveyden edistämisen toteuttamista pienryhmätoimintana Mellunmäen tai Itä-Helsingin
alueella. Kohderyhmänä hankkeessa on erityistä tukea kaipaavat esim. pelkopotilaat. Rahoitusta haetaan tilan
vuokranmaksuun ja peruskalustukseen. Pienryhmän avulla voidaan motivoida perheitä ja yksilöitä ylläpitämään suun
terveyttä omien voimavarojen puitteissa.

Rahoitusta haettu: 25 000 €

Ehdotus: 0 €

Perustelu: Hanke on hyvä ja kannatettava, mutta lähiörahastoa tulisi sen sääntöjen mukaan käyttää ensisijaisesti
investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen. Hakemuksessa ehdotetun mukainen toiminta tulisi rahoittaa sosiaali-
ja terveysviraston perustoiminnan kautta.

Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen uuden toiminnan kuntosali (Koskela)

Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen yhteyteen avataan syksyllä 2014 uusi palvelukeskus. Uuteen
palvelukeskukseen avataan myös pienimuotoinen kuntosali. Palvelukeskus on avoin alueen kaikille ikääntyville,
eläkeläisille ja työttömille, joilla on palvelukeskuskortti. Hakemus koskee uuden kuntosalin varustamista ja rahoitusta
haetaan seniorikuntosalilaitteiden hankintaan.

Rahoitusta haettu: 25 000 €

Ehdotus: 25 000 €

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta ja ikääntyvien
kaupunkilaisten palveluiden parantamisesta. Kuntosali on avoin alueen kaikille asukkaille.

Hyvinvointia kaupunkiviljelystä (Myllypuro)

Myllypuron palvelukeskus haluaa lisätä toimintaansa tavoitteellista ja ohjattua hyötykasvien kaupunkiviljelyä.
Kohderyhmänä olisivat palvelukeskuksen asukkaat ja asiakkaat sekä lähialueen asukkaat. Tavoitteena on
puutarhatoimintaa tarjoamalla edistää terveyttä ja hyvinvointia ja tukea ikääntyvien yhteisöllisyyttä ja toimintakykyä.
Hakemus koskee kaupunkiviljelytoiminnan toteuttamista palvelukeskuksessa ja rahoitusta haetaan toiminnan
suunnitteluun (hyötykasviyhdistyksen kurssi) sekä materiaalihankintoihin.

Rahoitusta haettu: 4 000 €

Ehdotus: 0 €

Perustelu: Hanke on hyvä ja kannatettava, mutta lähiörahastoa tulisi sen sääntöjen mukaan käyttää ensisijaisesti
investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen. Hakemuksessa ehdotetun mukaista kurssitoimintaa ei tule hankkia
investointiosan määrärahoilla. Lisäksi esitetyn mukainen hankinta vastaa pienhankintaa (alle 10 000 eur), jolloin se tulisi
tehdä käyttötalousosan määrärahoilla.

Palvelukeskuksen ryhmätoiminta (Myllypuro)

Myllypuron palvelukeskus aloitti toimintansa talvella 2013. Toiminta on suunnattu helsinkiläisille eläkeläisille ja
työttömille. Hakemus koskee palvelukeskuksen kuntosalin varustamista ja rahoitusta haetaan kuntosalilaitteiden
hankintaan. Tavoitteena on luoda monipuoliset kuntoilumahdollisuudet palvelukeskuksen käyttäjille, ja tukea
eläkeläisten kotona selviytymistä sekä toiminta- ja liikuntakyvyn ylläpitämistä. Palvelukeskus on saanut myös
aikaisempina vuosina lähiörahaston rahoitusta kuntosalivälineiden hankintaan.

Rahoitusta haettu: 8 000 €

Ehdotus: 0 €

Perustelu: Hanke on hyvä ja kannatettava, mutta esitetyn mukainen hankinta vastaa pienhankintaa (alle 10 000 eur),
jolloin se tulisi tehdä käyttötalousosan määrärahoilla. Palvelukeskus on saanut lähiörahaston rahoitusta kuntosalin
välinehankintoihin vuosina 2012 – 2013 yhteensä 70 000 eur.



Aktiivista elämää itäkeskuksessa (Itäkeskus)

Hanke koskee Itäkeskuksen palvelutalon kuntosalin varustelun parantamista sekä puutarhan viihtyisyyden lisäämistä.
Kuntosali ja puutarha ovat käytössä niin palvelutalon kuin lähialueen asukkaille. Puutarhan osalta yhteistoiminta
päiväkoti Mustikan ja leikkipuisto Iso-Antin kanssa on suunnitelmallista ja säännöllistä. Rahoitusta haetaan
kuntosalilaitteisiin ja puutarhan toimintavälineisiin. Kohderyhmänä ovat Itäkeskuksen palvelutalon asukkaat, päiväkoti,
leikkipuiston lapset ja palvelutalon lähistöllä asuvat alueen asukkaat.

Rahoitusta haettu: 30 000 €

Ehdotus: 30 000 €

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta ja ikääntyvien
kaupunkilaisten palveluiden parantamisesta. Hankkeen kautta on mahdollista lisätä alueellista yhteisöllisyyttä sekä eri
ikäryhmien yhteistoimintaa.

RAKENNUSVIRASTO

Runar Schildtin puisto (Pohjois-Haaga)

Hakemus koskee Pohjois-Haagassa sijaitsevan Runar Schildtin puiston perusparannuksen toteutussuunnittelua ja
puiston rakentamista. Rahoitusta haetaan puiston toteutussuunnitteluun ja peruskorjaukseen. Puistoon on laadittu
Lähiöprojektin toimesta laaja virastojen yhteinen yleissuunnitelma, joka toimii toiminnallisena pohjana tarkemmalle
suunnittelulle. Tavoitteena on parantaa Pohjois-Haagan keskeisimmän puistoalueen ja sen läpi kulkevan kevyen
liikenteen raitin kestävyyttä, toimivuutta, esteettömyyttä ja viihtyisyyttä. Puiston läpi kulkee tärkeä ja ainoa reitti
vanhemmalta kerrostaloalueelta juna-asemalle. Puisto on nykyisellään pimeä ja metsäinen ja puiston turvattomuus on
todettu monessa eri selvityksessä ja asukkaiden toimesta. Avartamalla puistoa lisätään turvallisuuden tunnetta. Puiston
käyttöaste arvioidaan kasvavan merkittävästi uuden Pohjois-Haagan koillisosassa sijaitsevan asuntorakentamisalueen
valmistuessa. Puiston itäpuolelle on muodostunut huomattava ikäihmisten palvelu- ja asuinkeskittymä.

Rahoitusta haettu: 1 350 000 €

Rahoitusehdotus: 1 350 000 €

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta ja ikääntyvien
kaupunkilaisten palveluiden parantamisesta sekä on Lähiöprojektikauden 2012 – 2015 tavoitteiden, erityisesti
kaupunginosapuistoteeman, mukainen. Kohderyhmänä ovat kaikki Pohjois-Haagan alueen asukkaat ja käyttäjät.
Suunnittelussa tulee pyrkiä ratkaisuihin, joilla toteuttamiskustannukset pysyvät kohtuullisina.

Vanhaistenpuisto / Leikkipuisto Kannelmäki (Kannelmäki)

Hakemus koskee Vanhaistenpuistoa sekä siellä sijaitsevan leikkipuisto Kannelmäen peruskorjausta. Peruskorjauksessa
painotetaan liikunnallisuutta eri ikäryhmien näkökulmasta. Aluetta kehitetään osana lähiliikuntaverkostoa myös
vanhempien ikäryhmien näkökulmasta. Turvallisuuden tuntua lisätään ja puiston imagoa parannetaan avartamalla
näkyvyyttä, parantamalla valaistusta sekä korjaamalla huonokuntoisia rakenteita. Kohderyhmänä ovat kaikki alueen
asukkaat. Puiston kehittämisen tarve nousi esille Terveellinen kaupunginosa- hankkeen lähiliikuntaolosuhteiden
poikkihallinnollisessa tarkastelussa. Myös Turvallisuus- ja valmiusyksikön pitämissä turvallisuuskokouksissa ja
turvallisuuskävelyissä puiston kehittäminen on noussut esiin. Alueelle laaditaan lähiöprojektin vetämänä
kaupunginosapuiston yleissuunnitelma kevään 2014 aikana. Rahoitusta haetaan tässä vaiheessa yleissuunnitelman
perusteella laadittavaan toteutussuunnitelmaan. Vuonna 2015 tehdään mahdollisesti jatkorahoitushakemus puiston
rakentamista varten.

Rahoitusta haettu: 100 000 €

Ehdotus: 100 000 €

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta ja ikääntyvien
kaupunkilaisten palveluiden parantamisesta sekä on Lähiöprojektikauden 2012 – 2015 tavoitteiden, erityisesti
kaupunginosapuistojen ja lähiliikuntapaikkojen kehittämisteeman, mukainen. Suunnittelussa tulee pyrkiä ratkaisuihin,
joilla toteuttamiskustannukset pysyvät kohtuullisina.



Ala-Malmintorin ja Pekanraitin kunnostus, jatkorahoitus (Malmi)

Hakemus koskee Malmin asemakeskusalueella kulkevan Pekanraitin ja Ala-Malmintorin kunnostamista. Lähiörahastosta
myönnettiin 250 000 eur vuonna 2013 toteutussuunnitteluun. Suunnittelutyö on käynnistetty Lähiöprojektin tekemän,
vuonna 2013 valmistuneen yleissuunnitelman pohjalta. Nyt rahoitusta haetaan varsinaiseen rakentamiseen
(katualueiden rakennekerrosten keventäminen, pintamateriaalien uudistaminen, kalusteiden uusiminen, varusteet,
valaistus). Tavoitteena on parantaa Pekanraitin käytettävyyttä ja esteettömyyttä, korjata painumat ja rikkoutuneet
pinnat sekä kohentaa Pekanraitin ja Ala-Malmintorin yleistä ilmettä ja viihtyvyyttä. Lisäksi kunnostetaan Pekanpuiston
nurmialueet ja puistossa oleva betonikiviaukio korvataan nurmikolla. Hankkeessa tehdään laajaa poikkihallinnollista
yhteistyötä sekä yhteistyötä alueen kiinteistönomistajien kanssa. Yleissuunnitelman mukainen kustannusarvio on 2 milj.
euroa, joka tarkentuu rakennussuunnittelun edetessä. Kustannusarvion tarkentuessa hankkeesta tehdään
jatkohakemus.

Rahoitusta haettu: 2 000 000 €

Ehdotus: 1 000 000 €

Perustelu: Esikaupunkialueiden asemakeskusten parantaminen on ensi arvoisen tärkeää alueiden imagoa
vahvistettaessa. Malmin keskuksen ympäristöparantaminen tukee koko aluekeskuksen elävöittämistä. Hanke täyttää
lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä on Lähiöprojektikauden 2012 – 2015
tavoitteiden, erityisesti asemakeskusten kehittämisteeman, mukainen. Kohteen toteutussuunnittelu kestää
todennäköisesti vuoden 2014 loppuun saakka. Suunnittelussa tulee pyrkiä ratkaisuihin, joilla toteuttamiskustannukset
pysyvät kohtuullisina. Rakentamistyöt voisivat alkaa ehkä vuoden 2015 alkupuolella.

Jakomäen portaiden peruskorjaus (Jakomäki)

Hakemus koskee Jakomäen alueella sijaitsevien portaiden kunnostusta. Jakomäen portaat on tärkeä jalankulun yhteys
asuinalueelta kouluille, leikkipuistoon ja uimahallille. Portaat ovat erittäin huonossa kunnossa ja niistä puuttuu
käsijohde sekä luiska. Rahoitusta haetaan portaiden uusimiseen sekä luiskayhteyden rakentamiseen käsijohteineen.
Portaiden kunnostaminen parantaa asukkaiden liikkumismahdollisuuksia sekä liikkumisen turvallisuutta
kaupunginosassa.

Rahoitusta haettu: 250 000 €

Ehdotus: 250 000 €

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta ja ikääntyvien
kaupunkilaisten palveluiden parantamisesta sekä on Lähiöprojektikauden 2012 – 2015 tavoitteiden mukainen.
Kohderyhmänä ovat alueen kaikki asukkaat.

Leikkipaikkojen turvallisuuden parantaminen Länsi- ja Pohjois-Helsingissä

Hakemus koskee rakennusviraston ylläpitämien leikkipaikkojen kuntotason parantamista. Leikkipaikkojen käyttö on
vilkasta ja leikkialueita koskevat turvallisuusvaatimukset ovat kiristyneet vuosi vuodelta. Turvallisuusstandardien
mukaisia leikkivälineitä ei kuitenkaan ole määrärahojen puutteen vuoksi voitu korvata uudella vastaavalla välineellä,
jolloin alueiden toimintamahdollisuudet ovat kaventuneet. Hankkeen tavoitteena on parantaa lähiöalueiden
leikkipaikkojen turvallisuutta ja toimivuutta. Rahoitusta haetaan leikkivälinevalikoiman uusimiseen ja täydentämiseen
sekä turva-alustojen korjaamiseen. Kohteina ovat Länsi- ja Pohjois-Helsingin alueen ns. kylmät leikkipaikat.
Kohderyhmänä ovat pääasiassa leikki-ikäiset lapset heidän vanhempineen.

Rahoitusta haettu: 600 000 €

Ehdotus: 0 €

Perustelu: Hanke on hyvä ja kannatettava, mutta esitetyn mukainen vuosikorjaustyyppinen toiminta tulisi rahoittaa
käyttötalousosan määrärahoilla (mm. turva-alustojen uusiminen). Lisäksi esitetyn mukaisesti usealle eri leikkipaikalle
kohdennettaessa hanke ei ole alueen imagoa kohentava ns. statusinvestointi.



Linnanpellonpuisto, jatkorahoitus (Mellunkylä)

Linnanpellonpuisto sijaitsee Mellunkylän kaupunginosassa uuden Linnanpellon asuinalueen vieressä. Puiston pääreitti
Linnanlaaksontaival jatkuu Mustanpurontaipaleena Itäkeskukseen. Hanke sai rahoitusta vuonna 2013 lähiörahastosta
600 000 € leikki- ja oleskelualueen sekä pallokentän rakentamiseen. Nyt rahoitusta haetaan alueen muun reitistön ja
istutusten toteuttamiseen. Puiston kokonaiskustannusarvioksi on arvioitu 1,8 milj. euroa.

Rahoitusta haettu: 600 000 €

Ehdotus: 600 000 €

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta ja on
Lähiöprojektikauden 2012 – 2015 tavoitteiden, erityisesti kaupunginosapuistoteeman, mukainen. Kohderyhmänä ovat
kaikki alueen asukkaat ja puiston käyttäjät. Rakentamisen ohjaamisessa tulee pyrkiä ratkaisuihin, joilla
toteuttamiskustannukset pysyvät kohtuullisina.

Junailijanaukion ja lähiympäristön peruskorjaus (Itä-Pasila)

Hakemus koskee Itä-Pasilassa sijaitsevan sisääntuloaukion, Junailijanaukion peruskorjausta. Hankkeen tavoitteena on
kehittää aukiota vuorovaikutteisesti erikoistason esteettömäksi ja viihtyisäksi aukioksi sekä luoda malliratkaisut, joilla
voidaan jatkossa kunnostaa myös muiden Pasilan suurkortteleiden kävelyalueet tulevaisuudessa. Peruskorjaus
toteutetaan niin, että aukion alkuperäinen ilme säilytetään mm. materiaaleissa ja rakenteissa. Aukion korjauksen
yhteydessä korjataan myös suurkorttelin kävelyalueet eli Junailijankujan eteläosa, Sähköttäjänkatu ja Resiinakujan
länsiosa. Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi on arvioitu 1,4 milj. euroa, mutta tässä vaiheessa haetaan rahoitusta
peruskorjauksen suunnittelulle.

Rahoitusta haettu: 200 000 €

Ehdotus: 0 €

Perustelu: Hanke on hyvä ja kannatettava, mutta lähiörahaston tavoitteet huomioon ottaen kohteen sijainti ei vastaa
rahaston käyttötarkoitusta vanhojen, esikaupunkialueilla sijaitsevien lähiöiden kehittämisestä.

Niittyvillanpuiston ja lähiympäristön peruskorjaus (Itäkeskus)

Hakemus koskee Itäkeskuksessa sijaitsevan Niittyvillanpuiston ja viereisen kevyenliikenteen väylän kunnostamista.
Rahoitusta haetaan tässä vaiheessa suunnitteluun. Alustava kustannusarvio toteutukselle on 1,2 milj. euroa ja se
tarkentuu suunnittelun edetessä rakennussuunnitteluvaiheeseen. Karussa kunnossa oleva ja epätasaisesti painunut
autio aukio vaatii peruskunnostuksen pohjarakenteita myöten. Myös puut, kalusteet ja valaistus tulee uusia samassa
yhteydessä. Kohderyhmänä ovat kaikki alueen asukkaat.

Rahoitusta haettu: 200 000 €

Ehdotus: 0 €

Perustelu: Lähiörahaston tarkoitus huomioon ottaen hanke on liian suppea ja strategisesti irrallinen kokonaisuus, joka
vaatii jatkokehittämistä. Hankkeen tuomat positiiviset vaikutukset/hyödyt koko kaupunginosan statuksen ja imagon
parantamisen näkökulmasta jäävät heikoksi. Hankkeen jatkokehittämisessä tulisi kiinnittää huomiota
poikkihallintokuntaiseen yhteistyöhön muun muassa hankkeen kokonaistaloudellisuuden ja
alue/kaupunginosalähtöisyyden varmistamiseksi.


