
Perustelumuistio (30.4.2015)
Lähiörahastosta rahoitettavaksi esitettävät hankkeet vuonna 2015

Toteut-
taja Hanke Kaupunginosa

Haettu
rahoitus
2015, €

Esitettavä
rahoitus
2015, €

1 HKR Itsenäisyydenpuiston peruskorjaus Oulunkylä 500 000 0
2 HKR Kontulan kalliopuisto / Kostinkallion elävöittäminen Kontula 850 000 850 000
3 HKR Kontulan kelkkapuiston skeittiparkin peruskorjaus Kontula 450 000 450 000
4 HKR Leikkipuisto Kotinummen peruskorjaus Ylä-Malmi 700 000 700 000
5 HKR Leikkipuisto Tuhkimon kunnostus Roihuvuori 250 000 0
6 HKR Maunulanpuiston peruskorjaus Maunula 550 000 550 000
7 HKR Vanhaistenpuiston ja kuntolenkin peruskorjaus Kannelmäki 800 000 800 000
8 SOTE Infonäytöt hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä 400 000 0
9 SOTE Itäkeskuksen palvelutalo: Uusia tuttavuuksia ja mielekästä

tekemistä - turvallinen olohuone ikääntyneille
Itäkeskus

20 000 0
10 SOTE Kannelmäen palvelutalon piha-alueiden kunnostaminen Kannelmäki 40 000 0
11 SOTE Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen uusi

Palvelukeskustoiminta
Koskela ja Käpylä

10 000 0
12 SOTE Kuntosalilaitteita sekä toimintavälineitä Riistavuoren

monipuolisen palvelukeskuksen asukkaille sekä kotona asuville
ikääntyville alueen helsinkiläisille asukkaille

Etelä-Haaga

32 330 0
13 SOTE Lounaisen ja läntisen kotihoitoyksikön asiakkaiden

toimintakyvyn tukeminen
Haaga, Hakuninmaa,
Kaarela, Kannelmäki
ja 10 muuta 27 005 0

14 SOTE Palvelutalo Rudolfin piha-alueen kunnostus Laajasalon alueen
ikäihmisten käyttöön

Laajasalo
100 000 0

15 SOTE Puistolan palvelutalon tasapainopuisto Tapulikaupunki 14 000 14 000
16 SOTE Riistavuoren sensomotorinen pienpuisto Etelä-Haaga 120 000 120 000
17 SOTE Syystien senioripiha ja ulko-olohuone Malmi 40 000 40 000
18 SOTE Yhteisöllisyyden tukeminen Kontulan monipuolisessa

palvelukeskuksessa
Kontula

20 000 0
19 STO Kaupunkilaisten omatoimiseen käyttöön tarvittavat tekniset

laitteet Maunulan monitoimitalossa
Maunula

400 000 400 000
20 STO Maunula-talon monitoimisalin nouseva/laskeva näyttämö Maunula 130 000 130 000
21 KULKE Stoan julkisen tilan kehittämishanke Itäkeskus 40 000 40 000
22 NK Hämeentien skeittipaikan peruskorjaus Hermanni 80 000 0
23 NK Katutaidepaikkojen parantaminen sekä uusien paikkojen

luominen
Arabianranta, Haaga,
Herttoniemenranta ja
kahdeksan muuta 52 900 15 000

24 NK Lännen alueen matalan kynnyksen liikuntaprojekti Munkkiniemi,
Munkkivuori,
Pitäjänmäki ja Pikku
Huopalahti 70 000 0

25 NK Nuorisotalon uudistaminen asukastalotoimintoihin Kallahti 20 000 20 000
26 NK Oulunkylän nuorisotalon perusparannus Oulunkylä 118 000 0
27 NK Torppis kuntoon nuorille ja asukkaille! Torpparinmäki

145 000 0
28 NK Vaikuta tekemällä unelmien puutarhassa! Jakomäki, Kallahti,

Herttoniemi, Koskela
ja kahdeksan muuta 240 000 16 000

29 OPEV Koulupäivän toiminnallisuutta aktivoivat koulupihat Ala-Malmi, Keski-
Vuosaari, Laajasalo ja
neljä muuta 300 000 100 000

30 LIV Kannelmäen kaupunkipuiston ulkoliikuntapisteet Kannelmäki 350 000 350 000
31 LIV Kannelmäen liikuntapuisto, lähiliikuntapaikka Kannelmäki 400 000 400 000

Yhteensä  7 269 235 4 995 000



1. Itsenäisyydenpuiston peruskorjaus

Hankkeen hallinnoija Rakennusvirasto Oulunkylä
Toteutusaika 9.2015 – 10.2016
Mitä tehdään Itsenäisyydenpuiston peruskorjauksen yhteydessä tarkistetaan puiston esteettömyys,

toiminnallisuus ja näkymät. Myös valaistus uusitaan nykyvaatimuksia vastaavaksi.
Puiden osalta  lisätään Suomen itsenäisyyden 75-vuotisjuhlien metsälehmusistutus sataan
lehmukseen ja huonokuntoiset puut uusitaan. Kalusteet, varusteet, laitteet ja lipputankoasetelmat
uusitaan.
Lisäksi alueesta kehitetään "fennoarboretum", kotimaisten kasvien kokoelmapuisto, joka on selkeä
ja luonnonläheinen, paikan maisemallisia arvoja ja historiallisia lähtökohtia kunnioittava viheralue.
Puistoon sijoitetaan opasteet alueen kasvillisuudesta ja historiasta.

Miksi tehdään Suomen itsenäisyyden 75. juhlavuotena 1992 Itsenäisyyspuistoksi nimetty, perustettu ja juhlallisin
seremonioin avattu puisto peruskorjataan vuonna 2017 vietettäviä Suomen itsenäisyyden 100-
vuotisjuhlia varten. Itsenäisyydenpuisto palvelee yhtenä Helsingin merkittävistä juhlapaikoista.
Itsenäisyyydenpuisto sijaitsee Oulunkylän kuntoutussairaalan vieressä ja peruskorjauksen
yhteydessä tarkistetaan alueen reitistöt ja penkit kuntoutussairaalan tarpeita vastaaviksi.
Lisäksi puistoon perustettava arboretum toimii puuvartisten kasvien kokoelmapuistona ja
opetuskohteena niin lähialueen kouluille kuin muille puistossa kävijöille.
Tavoitteena on juhlistaa peruskorjauksen avajaisia Suomen Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna
kesällä 2017.

Kuka tekee Rakennusvirasto toteuttaa hankkeen.
Lopputulokset Itsenäisyydenpuisto peruskorjataan nykyvaatimukset omaavaksi seremonia- ja käyttöpuistoksi.

Lisäksi perustettava puuvartisten kasvien "fennoarboretum" toimii viihtyisänä opetus- ja
opastuskohteena kasvien tunnistamisessa.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Hanke parantaa Oulunkylän imagoa tarjoamalla ajanmukaisia puistopalveluita sekä erityisesti
seremoniapuistopalveluita. Myös perustettava "fennoarboretum" tekee Oulunkylän aluetta
tunnetuksi myös Oulunkylän ulkopuolella.

Haettu rahoitus 500 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 0 €
PERUSTELU Oulunkylä on hyvän tulotason ja korkean arvostuksen kaupunginosa. Puistojen parannushankkeita

pidetään lähiöiden kannalta hyvinä hankkeina, mutta Oulunkylässä ko. hankkeen ei katsota lisäävän
alueen arvostusta. Lähiörahastolle budjetoitujen määrärahojen niukkuuden takia tälle hankkeelle ei
tänä vuonna esitetä rahoitusta lähiörahastosta.



2. Kontulan kalliopuisto Kostinkallion elävöittäminen

Hankkeen hallinnoija Rakennusvirasto Kontula
Toteutusaika 9.2015 – 10.2016
Mitä tehdään Kostinkallion elävöittäminen on osa Kontulan keskuksen kehittämissuunnitelmaa. Puiston

läpi toteutetaan uusi reitti, joka kulkee kallion lakialuetta kiertäen kirjaston takaa kohti
Kotikonnuntien alkupäätä ja metroradan ylittävää siltaa.
Kalliopuiston toteutus on yleissuunnitelmassa jaettu neljään eri vaiheeseen. Tällä lähiörahastohaulla
haetaan rahoitusta vaiheiden I ja II toteuttamiseen. Myöhemmät vaiheet liittyvät hyväksytyn
asemakaavan mukaisen täydennysrakentamisen toteuttamisen yhteyteen.

Miksi tehdään Kontulan keskuksen kehittämissuunnitelman tavoitteena on ostoskeskuksen elinvoiman tukeminen
uuden asuntorakentamisen sekä palvelujen ja liikennejärjestelyjen avulla. Kalliopuiston osalta
kaavatyössä on pyritty osoittamaan puistoalueelle toimiva rajaus ja tarvittavat kulkuyhteydet.
Lähiöprojekti teetti Kontulan kalliopuiston yleissuunnitelman vuonna 2014 ja sen pohjalta jatketaan
puiston eri vaiheiden toteutusta.
Kallio on vähäisellä käytöllä ja alue on koettu turvattomaksi. Kallioalueella sijaitsee mm.
päihdekäyttäjien ns. mäyräbaari, joka tullaan purkamaan. Tavoitteena on luoda paremmat
mahdollisuudet asukkaiden omaehtoiselle toiminnalle ja paikka monipuoliselle aktiiviselle käytölle.

Kuka tekee Rakennusvirasto toteuttaa puiston peruskorjauksen.
Lopputulokset Kallioalue on turvallinen, siisti ja viihtyisä puisto, jossa on toimiva raittiyhteys asukkaiden

omaehtoiseen liikuntaan sekä penkkejä istuskeluun.
Lähiö arvostuksen
nostaminen

Kalliopuiston elävöittäminen nostaa koko Kontulan keskuksen yleistä imagoa.

Haettu rahoitus 850 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 850 000 €
PERUSTELU Puisto sijaitsee Kontulan keskuksen vieressä, ja sen tilaa parantamalla edistetään myös keskuksen

toimintamahdollisuuksia. Hanke lisää puiston käyttöä ja parantaa sen siisteyttä sekä siellä liikkuvien
turvallisuuden kokemusta. Kaupunginosien keskusten parantaminen on ensi arvoisen tärkeää
alueiden arvostusta vahvistettaessa. Kontulan keskuksen ympäristöparantaminen tukee koko
alueen arvonnousua. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen sekä on myös Lähiöprojektikauden
2012–2015 tavoitteiden, erityisesti asemakeskusten kehittämisteeman, mukainen.
Hankkeeseen tulee ottaa mukaan nuorisoasiainkeskuksen tarve viljelytoiminnan käynnistämiselle ja
pyrittävä mahdollistamaan eri-ikäisten ja eri toimintakykyisten asukkaiden kaupunkiviljely.



3. Kontulan kelkkapuiston skeittiparkin peruskorjaus

Hankkeen hallinnoija Rakennusvirasto Kontula
Toteutusaika 8.2015 – 10.2016
Mitä tehdään Hankkeen tavoitteena on peruskorjata Kontulan kelkkapuistossa sijaitseva skeittiparkki. Se sijaitsee

keskeisesti Kontulan, Kurkimäen ja Mellunkylän asuinalueisiin nähden. Täyttömaakummut
ympäröivät suojaisesti puiston keskelle vuonna 2002 perustettua skeittipaikkaa.
Peruskorjaus käsittää uuden skeittipaikan suunnittelun ja rakentamisen. Myös skeittipaikan
hyödyntäminen talvilajeissa huomioidaan. Lajin harrastajat toivoivat alueen totaalista uudistamista
mieluiten kokonaan betoniseksi.

Miksi tehdään Helsingin skeittiohjelmaa 2015–2019 laadittaessa kysyttiin mielipiteitä nykyisistä skeittipaikoista ja
ehdotuksia uusista kohteista Kerro kartalla -kyselyn avulla.
Kelkkapuiston skeittipaikka sai kyselyssä suuren ryöpyn parannusehdotuksia ja toiveita. Vastaajien
mukaan alue on sijainniltaan ja puitteiltaan erinomainen, mutta rakennelmat skeittaukseen ovat
täysin sopimattomia ja rikkinäisiä. Skeittiohjelman yhdeksi kärkihankkeeksi on nostettu Kontulan
Kelkkapuistossa sijaitsevan skeittiparkin peruskunnostus.
Rakennusviraston puistorakentamisen investointiraamissa ei ole mahdollista varautua
skeittipaikkojen peruskorjaukseen.

Kuka tekee Rakennusvirasto toteuttaa hankkeen.
Lopputulokset Toteutuessaan kohde on ajanmukainen ja skeittaajia nykyistä paremmin palveleva skeittipaikka.
Lähiö arvostuksen
nostaminen

Alueen peruskorjaus toiminnalliseen käyttöön lisää alueen houkuttelevuutta ja nuorison
omaehtoista liikunnallisuutta.

Haettu rahoitus 450 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 450 000 €
PERUSTELU Kohde sijaitsee keskeisesti Kontulan, Kurkimäen ja Mellunkylän asuinalueisiin nähden.

Täyttömaakummut ympäröivät suojaisesti puiston keskelle vuonna 2002 perustettua skeittipaikkaa.
Peruskorjaushanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen sekä on myös Lähiöprojektikauden 2012–
2015 tavoitteiden, erityisesti lähiliikuntapaikkojen kehittämisteeman, mukainen.



4. Leikkipuisto Kotinummen peruskorjaus

Hankkeen hallinnoija Rakennusvirasto Ylä-Malmi
Toteutusaika 8.2015 – 10.2016
Mitä tehdään Leikkipuisto Kotinummi peruskorjataan Malmin seudun esteettömyyden erikoistason leikkipuistoksi.
Miksi tehdään Leikkipuisto on rakennettu vuonna 1987 ja sitä on pidetty toimintakuntoisena leikkivälineitä

vaihtamalla ja uusimalla. Nyt suosittu puisto kaipaa ja laajempaa peruskorjausta, jonka yhteydessä
on syytä päivittää koko puistokokonaisuus eri ikäryhmiä palvelevaksi esteettömäksi
kohtaamispaikaksi.
Malmin ympäristöön on lähivuosina tulossa paljon uusia asukkaita
täydennysrakentamissuunnitelmien myötä. Täten puistojen kävijämäärä kasvaa ja rakennusvirasto
haluaa tarjota monipuoliset ja kestävät leikki- ja puistopalvelut lähialueiden asukkaille

Kuka tekee Rakennusvirasto toteuttaa leikkipuiston peruskorjauksen. Yhteistyötä tehdään
varhaiskasvatusviraston, opetusviraston, alueen asukkaiden ja vammaisjärjestöjen kanssa.

Lopputulokset Esteetön leikkipuisto, joka tarjoaa nykyistä monipuolisemmat ja kestävämmät leikki- ja
puistopalvelut lähialueiden asukkaille.

Lähiö arvostuksen
nostaminen Toimiva ja monipuolinen eri ikäryhmät huomioiva  leikkipuisto lisää alueen arvostusta.
Haettu rahoitus 700 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 700 000 €
PERUSTELU Malmi on tärkeä keskus, jonka kehittämistä tulee tukea. Malmin ympäristöön on lähivuosina tulossa

paljon uusia asukkaita täydennysrakentamissuunnitelmien myötä. Puistojen kävijämäärä kasvaa ja
kaupunki haluaa tarjota monipuoliset ja kestävät leikki- ja puistopalvelut lähialueiden asukkaille.
Hankkeessa nähdään erityisen hyvänä laaja yhteistyö, jolloin monen asukasryhmän tarpeet tulevat
huomioiduksi.
Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen sekä on myös Lähiöprojektikauden 2012–2015
tavoitteiden, erityisesti keskusten kehittämisteeman, mukainen.



5. Leikkipuisto Tuhkimon kunnostus

Hankkeen hallinnoija Rakennusvirasto Roihuvuori
Toteutusaika 9.2015 – 10.2016
Mitä tehdään Entisen leikkipuisto Tuhkimon tyhjä kahluuallas kunnostetaan skeittipaikaksi. Samassa yhteydessä

uusitaan puiston valaistus sekä tehdään vain välttämätöntä pienimuotoista turvallisuuskunnostusta
puistossa, koska koko puistoalue odottaa pysyvämpää ratkaisua.

Miksi tehdään Leikkipuistorakennus on poistettu huonokuntoisena ja kiinteistövirasto on tuonut paikalle
väliaikaisen parakin asukkaiden käyttöön. Asukkaat ovat käynnistäneet omaehtoisesti vilkkaan
kerho- ja leikkitoiminnan puistossa.
Roihuvuori-seura on esittänyt kahluualtaan muuttamista skeittipaikaksi. Allas luo hyvän pohjan
skeittipaikan toteuttamiseen. Nykyisin tyhjänä oleva kahluuallas on vaarallinen.

Kuka tekee Rakennusvirasto toteuttaa kahluualtaan muutostyön sekä valaistuksen ja
välttämättömän pienimuotoisen puiston turvallisuuskunnostuksen.

Lopputulokset Toimiva ja turvallinen skeittipaikka sekä kunnostettu puisto asukkaiden käyttöön, vaikkapa
Roihuvuoripäivän viettoon.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Kunnostettu asukaspuisto nostaa alueen arvostusta ja ohjaa asukkaita omaehtoisen toiminnan ja
liikunnan jatkamiseen puistossa.

Haettu rahoitus 250 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 0 €
PERUSTELU Kaupungin uutta skeittiohjelmaa tehtäessä, on noussut esiin Roihuvuoreen rakennettava uusi

skeittipaikka. Se sijoittuisi Tuhkimon puistoon. Lähelle on tulossa Roihuvuoren liikuntapuistoon
myös pump track. Pidetään tärkeänä, että Roihuvuoren liikuntatoiminnoille ja myös
leikkipuistotoiminnalle laaditaan kokonaissuunnitelmat, jonka mukaan lähdetään kehittämään
pysyviä ratkaisuja alueen julkisten tilojen ja liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi. Rahoitusta
skeittipaikan rakentamiselle ei tässä vaiheessa esitetä.



6. Maunulanpuiston peruskorjaus

Hankkeen hallinnoija Rakennusvirasto Maunula
Toteutusaika 9.2015 – 10.2016
Mitä tehdään Maunulanpuiston peruskorjaus kohdistuu puiston itäisen osan kunnostukseen Maunulatalon

rakentamisen yhteydessä.
Puiston keskusaiheeksi rakennetaan kivetty tapahtuma-aukio, joka mahdollistaa Maunulatalon eli
työväenopiston, kirjaston ja nuorisotalon käyttäjien laajentaa toimintaansa puistoon. Nuorisotalon
sisäänkäynnin läheisyyteen on suunniteltu koripalloalue.
Pakilantien varrelle puiston itäkärkeen rakennetaan pienimuotoinen
sisääntuloaukio. Puiston läpi kulkeva itä-länsisuuntainen pääkäytävä
säilyy nykyisellä paikallaan. Lisäksi puistoon on linjattu loivempi
läpikulkureitti. Pakilantieltä puistoon johtavan käytävän varteen on suunniteltu puutarhamaiset
monilajiset perennaistutukset. Alueen hyväkuntoiset puut on säilytetty ja puistoon istutetaan myös
uusia puita ja pensaita. Kasvillisuuden sijoittelussa ja valinnassa on huomioitu alueen näkymien
avoimuus.

Miksi tehdään Puiston suunnittelu tuli ajankohtaiseksi viereisen Maunulatalon rakentamisen myötä. Maunulatalon
hyväksymispäätöksessä 3.2.2014, § 132, kaupunginhallitus velvoittaa käynnistämään myös
rakennuksen viereisen puistoalueen suunnittelun. Päätöksen mukaan puistosuunnitelma tulee
laatia niin, että talo voi avautua myös ulospäin ja erilaisiin tapahtumiin. Puistosuunnitelma on
hyväksytty yleisten töiden lautakunnassa 20.1.2015.
Maunulatalon rakennuslupapäätöksessä 17.10.2014, § 338, rakennuslautakunta edellyttää, että
ennen rakennuksen käyttöönottoa tonttiin rajautuvan puiston rakennustyöt on oltava tehty.
Maunulatalo otetaan käyttöön kesällä 2016.

Kuka tekee Rakennusvirasto toteuttaa Maunulanpuiston peruskorjauksen.
Rakennusviraston puistojen investointiohjelmassa ei ole varauduttu puiston peruskorjaukseen
rakennuslautakunnan edellyttämässä aikataulussa.

Lopputulokset Maunulanpuistosta muodostuu Maunulataloon kuuluva julkinen ulkotila, johon talon toiminnot
voivat laajentua (tapahtuma-aukio ja koripalloalue).

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Puiston peruskorjaus nostaa alueen arvostusta haluttuna asuinalueena.

Haettu rahoitus 550 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 550 000 €
PERUSTELU Kaupunginosien keskusten julkisten tilojen parantaminen on tärkeää alueiden arvostusta

vahvistettaessa. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen sekä on myös Lähiöprojektikauden 2012–
2015 tavoitteiden, erityisesti keskusten kehittämisteeman, mukainen.
Hankkeeseen tulee ottaa mukaan nuorisoasiainkeskuksen tarve viljelytoiminnan käynnistämiselle ja
pyrittävä mahdollistamaan eri-ikäisten ja eri toimintakykyisten asukkaiden kaupunkiviljely.



7. Vanhaistenpuiston ja kuntolenkin peruskorjaus

Hankkeen hallinnoija Rakennusvirasto Kannelmäki
Toteutusaika 8.2015 – 10.2016
Mitä tehdään Vanhaistenpuisto ja kuntolenkki ovat osa Kannelmäen kaupunkipuistoa. Hankkeen ensisijaisena

tavoitteena on kunnostaa Vanhaistenpuisto ja siellä sijaitseva koira-aitaus ja leikkipuisto Kannelmäki
sekä koko aluetta kiertävä kuntolenkki n. 3 km.
Tavoitteena on monipuolinen puistokokkonaisuus, jossa erityistä huomiota kiinnitetään
liikunnallisuuteen ja esteettömyyteen eri ikäryhmien näkökulmasta. Koira-aitauksen osalta
tavoitteena on uusia aita sekä jakaa erilliset alueet pienille ja isoille koirille.
Koko alueen valaistus  ja orientoitavuus tarkistetaan.

Miksi tehdään Hankkeen taustalla on Terveellinen ja turvallinen kaupunginosa –hanke, jossa tarkastelussa vuonna
2013 oli Kaarelan alue. Tarkastelu tehtiin eri hallintokuntien laajassa yhteistyössä.
Lähiöprojekti on teettänyt "Kannelmäen kaupunkipuiston yleissuunnitelman", jonka perusteella
tehdään jatkotyötä.
Leikkipuisto on rakennettu 1990-luvun alussa ja sen rakenteet, pinnat, toimintavälineet sekä
istutusalueet ovat suurelta osin huonokuntoisia. Alueella on myös kuivatusongelmia.
Leikkivälineiden kunnostustarpeet on kirjattu puiston kuntoseurantaraporttiin.
Vanhaistenpuiston kehittämiselle on myös vahvaa sosiaalista tarvetta. Aluetta ja sen lähiympäristöä
ei nykyisellään mielletä asukkaiden osalta turvalliseksi, houkuttelevaksi ja miellyttäväksi (esim.
turvallisuuskävelyn tulokset).

Kuka tekee Rakennusvirasto toteuttaa Vanhaistenpuiston ja siellä sijaitsevien toimintojen peruskorjauksen ja
kuntolenkin. Liikuntavirasto hankkii tarvittavat liikuntalaitteet kuntolenkin varteen.
Hankkeen alustava kustannusarvio on 1,8 M€. Kustannusarvio tarkentuu puistosuunnittelun
edetessä.  Hankkeen toteutus jakautuu vuosille 2015–2016. Vuonna 2015 haetaan 0,8 M€ ja vuonna
2016 1,0 M€.
Liikuntavirasto toteuttaa Kannelmäen kaupunkipuistoon kuuluvan liikuntapuiston osuuden.

Lopputulokset Kannelmäen kaupunkipuisto on terveellinen, turvallinen, kestävä ja viihtyisä puistokokonaisuus,
jossa on toimivat ja esteettömät reitit, esteettömyyden erikoistason leikkipuisto sekä
lähiliikuntapalvelut  alueen asukkaille.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Hanke toteutuessaan parantaa Kannelmäen identiteettiä ja kannustaa asukkaita omaehtoiseen
liikuntaan.

Haettu rahoitus 800 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 800 000 €
PERUSTELU Hanke on osa suurta Kannelmäen kaupunkipuisto –hanketta, joka on suunniteltu laajana

yhteistyöhankkeena. Hanketta varten on tehty yleissuunnitelma yhdessä lähiöprojektin ja useiden
muiden hallintokuntien kanssa. Suunnitelmaan on tutkittu alueen mahdollisuudet, käyttäjien
tarpeet sekä kuultu käyttäjiä.
Kaupunkipuisto on tärkeä toiminnallinen ja imagollinen kokonaisuus Kannelmäen alueella, jossa
lähiliikunta- ja ajanviettomahdollisuudet ovat nykyisellään heikot ja alueen julkisten tilojen
laatutaso selkeästi heikentynyt. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen sekä on myös
Lähiöprojektikauden 2012–2015 tavoitteiden, erityisesti kaupunkipuistojen kehittämisteeman,
mukainen.
Hankkeeseen tulee ottaa mukaan nuorisoasiainkeskuksen tarve viljelytoiminnan käynnistämiselle ja
pyrittävä mahdollistamaan eri-ikäisten ja eri toimintakykyisten asukkaiden kaupunkiviljely. Lisäksi
hankkeessa tulee huomioida Kannelmäen palvelutalon tarve alueelle, jolla voi järjestää tilaisuuksia
lähialueen asukkaiden ja päiväkodin lapsien kanssa.



8. Infonäytöt hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä

Hankkeen hallinnoija Sosiaali- ja terveysvirasto
Toteutusaika 1.2015 – 12.2016
Mitä tehdään Jatkohakemuksen tavoitteena on laajentaa edellisessä vaiheessa testattua matalan kynnyksen

tiedottamista sekä alueellisesti että sisällöllisesti. Aiempi hanke ”Info-televisiot terveystiedon
jakamiseksi” toteutui suunnitellusti. Tarkoituksena on hankkia lisää laitteistoja ja kehittää
ohjelmistoa yhdessä kumppanien kanssa.  Ohjelmistokehittelyssä pyritään huomioimaan kasvava
tiedotteiden ja esitysten määrä. Muun muassa indeksointijärjestelmän avulla tietojen tallettaminen
ja löytyminen on tärkeää.
 Jatkohankkeessa pyritään edelleen vähentämään alueellista eriarvoisuutta lisäämällä valittujen
toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä siten, että asukkaat voivat saada luotettavaa ja
monipuolista tietoa terveyttä ja hyvinvointia edistävistä asioista. Esimerkiksi Kirjastotoimen ja
SOTE:n edustajat tapaavat toisensa Lihavuuden ehkäisyn ja hoidon toimenpideohjelman
laatimiseksi.  Tarkoituksena on hyödyntää infonäyttöjen tarjoamia mahdollisuuksia ja jo
käynnistynyttä yhteistyötä.
Jatkoprojektissa on tarkoitus hankkia asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia uusia
yhteistyökumppaneita sekä kaupungin sisäisistä että ulkopuolisista toimijoista.  Esimerkiksi
vapaaehtoistyön koordinaattoreiden kanssa voidaan hakea viraston strategista linjausta tukevia
vertaisryhmätoimintoja ja väestöä voidaan informoida luotettavista
yhteistyökumppaneista.  Jatkoprojektin aikana kehitetään edelleen yhteisen, yli virastorajojen
ulottuvaa, käyttäjätason yhteistyöverkoston toimintaa.  Vaikka infonäyttöprojekti keskittyy uuteen
matalan kynnyksen tiedottamiseen, verkostoituminen ja uusien kumppanien löytyminen vähentää
raja-aitoja ja voi luoda uutta toimintakulttuuria myös muuhun yhteiseen tavoitteeseen tähtäävään
työhön.

Miksi tehdään Jatkohankkeessa pyritään edelleen vähentämään alueellista eriarvoisuutta lisäämällä valittujen
toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä siten, että asukkaat voivat saada luotettavaa ja
monipuolista tietoa terveyttä ja hyvinvointia edistävistä asioista.  Hankkeen avulla tavoitetaan
terveysasemien käyttäjien lisäksi ne kuntalaiset, joilla ei ole mahdollisuutta saada tietoa Internetin
kautta (esimerkiksi ikääntyneet ja ulkomaalaistaustaiset) tai jotka eivät asioi terveysasemilla. Info-
ruutujen avulla viesti siirtyy muuttumattomana lähettäjältä käyttäjälle asti.

Kuka tekee Virastopäällikön nimeämä projekti- ja ohjausryhmä.
Yhteistyötahona jatkaa Kirjastotoimi, joka on jo verkostoitunut Forum Viriumin kanssa.  Tulevassa
hankkeessamme voimme hyödyntää myös Forum Viriumin osaamista. Sisältöä kehitetään ja
tuotetaan yhdessä lähiöiden asukasyhdistysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Uudeksi
kumppaniksi pyydetään mm. Liikuntavirastoa. Liikuntavirasto on aiemmin jakanut tietoa
toiminnastaan jalkautumalla muutamalle Helsingin kaupungin terveysasemalle joitakin kertoja
vuodessa. Info-tv toiminnalla saavutetaan laajemmin asiakaskuntaa vähemmällä
henkilöstöresurssoinnilla.
Yhteistyökumppaniksi tarvitaan myös tietohallinto- ja viestintäpalvelua, talous- ja
strategiapalveluita, hankinta- ja kilpailutuspalveluita sekä tilahallintoa. Väestön edustajan
mukanaolo on olennaisen tärkeää.

Lopputulokset Matalan kynnyksen tiedottaminen saadaan laajemmin käyttöön koko Helsingin alueella.
Tiedottamisessa voidaan huomioida alueelliset tarpeet.  Asukkaat voivat saada luotettavaa ja
monipuolista tietoa terveyttä ja hyvinvointia edistävistä asioista. Asukkaita tuetaan tekemään
terveyden ja hyvinvoinnin kannalta oikeita päätöksiä. Voimaantunut asukas osaa itsehoidon
periaatteet ja käyttää terveyspalveluja tarvitessaan oikea-aikaisesti.  Kun terveysasemilla
tiedotetaan esimerkiksi kaupungin kulttuuritapahtumista ja kolmannen sektorin toimijoista, voivat
asiakkaat saada kimmokkeen hakea hyvinvointia tukevia palveluita myös muualta kuin
terveydenhuoltopalveluista. Verkostoituminen paranee.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Lähiöalueilla paikallinen yhteistyö lisääntyy ja sitä kautta väestön saama hyöty lisääntyy. Asukkaille
luodaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Hankkeen tarkoituksena on lisätä kaupunkilaisten
tietoisuutta oman asuinalueen tapahtumista ja sitä kautta auttaa alueellisten asukasverkostojen ja
sosiaalisten turvaverkkojen muodostumista.

Haettu rahoitus 400 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 0 €
PERUSTELU Vuosina 2012-2014 käynnissä olleessa info-tv-hankkeessa käytettiin 166 000 euroa 14 toimipisteen

varustamiseen infonäytöllä. Jatkohankkeen suunnittelutyö on vielä kesken ja lisäksi hankkeelta
puuttuu kytkökset kaupungin muihin kaupungin vastaaviin hankkeisiin, kuten Forum Viriumin Pinta.
Lisäksi hankkeen hyödyt lähiörahaston tarkoituksen näkökulmasta ovat kyseenalaiset.



9. Itäkeskuksen palvelutalo: Uusia tuttavuuksia ja mielekästä tekemistä turvallinen
olohuone ikääntyneille

Hankkeen hallinnoija Sosiaali- ja terveysvirasto Itäkeskus
Toteutusaika 3.2015 – 12.2015
Mitä tehdään Itäkeskuksen palvelutalo avaa ovensa alueen ikääntyneille. He voivat osallistua jo olemassa olevaan

toimintaan ja käyttää tiloja omaehtoiseen toimintaan silloin kun palvelutalo ei tarvitse tiloja omaan
toimintaansa.  Kuntosalia ja ravintolaa pyritään tekemään tutuksi.  Yhdessä Idän palvelukeskusten,
virastojen ja kolmannen sektorin kanssa aloitetaan yhteistyö jotta Itäkeskuksen palvelutalo saadaan
asukkaille tutuksi paikaksi.
Avoin ryhmätoiminta toteutetaan vapaaehtoisten tai alueen asukkaiden toimesta, mutta
tarvittaessa oma henkilökunta voi ohjata kohdennettuja ikääntyneiden ryhmiä ja ohjata palveluihin
(maahanmuuttajat, omaishoitoperheet, palveluneuvonta). Toiminta käynnistetään ja sitä
toteutetaan nykyisellä henkilöstöllä. Tarkoitus on tuottaa matalan kynnyksen kohtaamispaikka
ikääntyneille alueella, jossa tarjontaa ikääntyneille ei omaishoidon toimintakeskusta ja Itäkeskuksen
palvelutaloa lukuun ottamatta ole.
Koska asiakasosallisuus lähtee toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä, hankinnat ja toiminta
suunnitellaan yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Erilaisia osallistamisen ja yhteistoiminnallisen
suunnittelun välineinä voi käyttää KÄPI hankkeen (2014) menetelmiä tai palvelumuotoilun
menetelmiä.  Toiminnan käynnistämisen rekrytointiin järjestämme alueen asukkaille ja
järjestötoimijoille tiedotus/rekrytointitilaisuuden.
Tavoitteena on lisätä ikääntyneiden kotona asuvien mahdollisuuksia osallistua toimintaan, jossa
huomioidaan ikääntymisestä johtuvat erityiset tarpeet.  Projekti lisää myös alueen toimijoiden
edellytyksiä omaehtoiseen toimintaan tarjoamalla ikääntyneelle miellyttävä ja turvallinen paikka
jonne voi tulla kahville tai harrastaa

Miksi tehdään Itäkeskuksen palvelutalo on koti 100 vanhukselle, mutta myös paikka minne Idässä asuva aktiivinen
seniori voi suunnistaa ruokailemaan. Idän palvelualueella senioripalveluja on liian vähän.
Itäkeskuksen palvelutalo haluaa avata ovensa alueen ikääntyneille ja suunnitella toimintaa yhdessä
ikääntyneiden, muiden virastojen ja kolmannen sektorin kanssa. Vartiokylän peruspiirin asukkaista
noin 20 % on ikääntyneitä ja määrä tulee lisääntymään.
Helsingin poliisilaitoksen ja turvallisuusosaston turvallisuusanalyysissa (2009) Idän alueelta
todetaan, että vanhusten turvallisuuteen liittyviä erityisiä riskejä alueella on lisääntynyt päihteiden
käyttö sekä hyväksikäyttö ja väkivallan uhka omaisen tai läheisen toimesta.  Avaamalla alueelle
matalan kynnyksen paikkoja on mahdollisuus myös tehdä löytävää työtä ilman että se vie runsaasti
henkilöstöresurssia.
Itäkeskuksen palvelutalon lyhytaikaishoidon yksikkö visiitti lopetti toimintansa syksyllä 2014. Koska
Itäkeskuksen palvelutalon asiakkaille ja asukkaille suunnatut ryhmätilat ovat riittämättömät,
päätettiin tilat hyödyntää olemassa olevaan tarpeeseen. Tilat ovat noin 75m2.  Tämän lisäksi
palvelutalo hyödyntää olemassa olevaa ruokatilaa ja päivätoiminnan tiloja monipuolisesti ja
tehokkaasti. Päihdeongelmien ennakoidaan lisääntyvän ja tarvitaan koko palvelujärjestelmän ja
yhteisön tukea mielekkään vaihtoehtoisen toiminnan löytämiseksi alueen asukkaille ja
yhteisöllisyyden lisäämistä.

Kuka tekee Palvelutalon henkilökunta kutsuu kokoon alueen ikääntyneitä ja järjestötoimijoita suunnittelemaan
yhdessä toimintaa. Tarkoitus on osallistaa ja kuunnella alueen ikääntyneitä toiminnan valmistelussa
ja kehittämisessä.  Heillä on mahdollisuus vaikuttaa tilojen käytön suunnitteluun, huonekaluihin ja
tarvikkeiden hankintaan. Tiloihin hankitaan asiakkaiden näkemyksen mukaisia
tarvikkeita konsultoiden terapiahenkilökuntaa. Hanke ei sisällä pelkästään huonekaluja vaan
myös muuta toimintakykyä tukevia ja aktivoivia laitteita.   Oma henkilökunta tuottaa pienimuotoista
toimintaa yhteistyössä alueen palvelukeskusten kanssa niille asiakasryhmille jotka tarvitsevat
erityistä tukea. (Omaishoitoperheet, päihdeasiakkaat, maahanmuuttajat ja palveluneuvonta. )
Muutoin tila on alueen asukkaiden avoin olohuone, silloin kun se ei ole talon omassa käytössä.

Lopputulokset Hankkeen avulla voidaan pienellä resurssilla monipuolistaa Vartiokylän alueen ikääntyneiden
palveluja. Asiakasosallisuuden lisääminen ja mielekkään arjen tekemisen mahdollistaminen
ikääntyneille on koko alueen asia. Itäkeskuksen palvelutalo sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien
varrella ja on helposti saavutettavissa. Toimitilat ovat esteettömät.
Hanke tukee viraston strategioita kotona asumisen tukemisesta ja asiakasosallisuuden lisäämisestä.
Tilastoimalla käyntimääriä saadaan tietoa siitä kuinka moni asukas on löytänyt palvelutalon ja
osallistuu avoimeen toimintaan.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Hanke tekee tutuksi jo olemassa olevat palvelut ja monipuolistaa niitä Vartiokylän peruspiirissä.
Hanke nostaa esille kuntalaisen ja erityisesti Itähelsinkiläisen ikääntyneen mahdollisuuden osallistua
toiminnan kehittämiseen suunnitteluun viranomaisen tasapuolisena kumppanina. Hankkeessa
hyödynnetään jo toimivia yhteistyökanavia alueen päiväkotien ja Stoan kanssa, jotta
alueen  palvelutarjonta ja monisukupolvinen yhteistyö tulisi laajemmin myös alueen asukkaiden



tietoisuuteen. Toiminnan monipuolinen kehittäminen lisää ikääntyneiden turvalliseksi koettuja
toimintaedellytyksiä tiloissa, jotka ovat lähellä Itäkeskusta hyvien kulkuyhteyksien päässä. Tämä voi
myös nostaa alueen ikääntyneiden asukkaiden sosiaalista pääomaa, uusien verkostojen,
monikulttuurisuuden ja ylisukupolvisen yhteistyön toteutuessa.  Hanke muuttaa pysyvästi
Itäkeskuksen palvelutalon nykyistä toimintaa, eikä jää hankkeeksi. Käynnistämiseen tarvitaan
kuitenkin varoja kalustuksen, tarvikkeiden ja mahdollisten tarjoilujen muodossa, jotta toimintaa
saadaan näkyväksi.

Haettu rahoitus 20 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 0 €
PERUSTELU Hanke koskee toistaiseksi määrittelemättömien tarvikkeiden hankintaa. Lähiörahaston varoja

käytetään investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen. Lähiörahaston säännöt eivät
mahdollista tämän hankkeen rahoittamista.



10.Kannelmäen palvelutalon piha-alueiden kunnostaminen

Hankkeen hallinnoija Sosiaali- ja terveysvirasto Kannelmäki
Toteutusaika 2015
Mitä tehdään Hanke koskee Kannelmäen palvelutalon piha-alueen viihtyvyyden ja toiminnallisuuden

parantamista. Rahoitusta haetaan piha-alueen kunnostamiseen. Olemassa olevaa piha-aluetta
halutaan käyttää monipuolisemmin lähialueen asukkaiden päiväkodin lapsien kanssa järjestettäviin
tilaisuuksiin.  Pihalle hankittaisiin esim. kasvatukseen ja viljelyyn sopivia kasvatusalustoja.

Miksi tehdään Piha-alue ei ole täällä hetkellä toimiva kokonaisuus. Isot pensasistutukset jakavat pihan kahteen
osaan ja pihan käytettävyys on huono ottaen huomioon kävijämäärän. Lastenkodin kanssa
tehtävässä yhteistyössä erilaisten kasvatusalustojen käyttö luo ikäpolvien välistä yhteistyötä ja
antaa ikäihmisille iloa elämään.
Pihalla järjestetään paljon erilaisia pelejä myös talon ulkopuolisille kävijöille. Piha-alueen kokoa ei
voi hyödyntää maksimaalisesti esim. pallopeleihin yllä mainituista syistä.
Kannelmäen palvelutalon piha-alue on kerrostalojen välissä ja piha ei ole
tällä hetkellä viihtyisä.  Tarkoituksena olisi tehdä pihaa houkuttelevammaksi ja viihtyisämmäksi
erilaisin keinoin esim. istutukset, kalusteet ja pieni suihkulähde.

Kuka tekee Tehdään yhteistyössä HEKAN kanssa. Toteutuksessa pitää hyödyntää hankintakeskusta ja tehdä
hintatiedusteluja eri tahoilta. Piha-alueiden kunnostamisessa voidaan hyödyntää esim.
Viherviisikkoa. Myös suunnittelijan apua voidaan tarvita hankkeen aikana. Hankkeesta
kokonaisvastuu kuuluu Mari-Anne Halttuselle.

Lopputulokset Kannelmäen palvelutalon viihtyvyys, houkuttelevuus ja arvostus lisääntyvät.
Piha-aluetta voidaan käyttää monipuolisemmin ja palvelukeskustoiminnan tyyppistä toimintaa
voidaan lisätä talossa. Tämä tukee kotona asumista.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Kannelmäen lähiön houkuttelevuus lisääntyy ja kuva siistiytyy. Myös alueeseen panostaminen lisää
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja antaa signaalin lähialueen asukkaille, että Kannelmäen
lähiöön halutaan panostaa ja se on alueena Helsingille tärkeä.

Haettu rahoitus 40 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 0 €
PERUSTELU Esitetään, että palvelutalon pihahanke kaikille alueen ikääntyneille yhdistetään Kannelmäen

kaupunkipuisto –hankkeeseen, jossa on jo alueen ikäihmisiä huomioitukin. Pihan kunnostaminen
talon palvelutalon omien asukkaiden käyttöön kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle.



11.Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen uusi Palvelukeskustoiminta

Hankkeen hallinnoija Sosiaali- ja terveysvirasto Koskela ja Käpylä
Toteutusaika 3.2015 – 12.2015
Mitä tehdään Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen toiminta alkaa helmikuussa 2015, lähiörahasto rahoitti

2014 vuoden määrärahoilla Palvelukeskuksen kuntosalilaitteita 25 000 e, mutta summalla ei saatu
kaikkia laitteita jotka ovat tarpeen kotona asumista tukevassa Palvelukeskustoiminnassa.
Palvelukeskus on suunnattu alueen eläkeläisille ja työttömille, Palvelukeskukseen pääsee mukaan
toimintaa palvelukeskuskortilla. Kostilla voi käydä lähimmässä ja/tai sopivimmassa
palvelukeskuksessa, Käpylän-Koskelan alueella ei tällaista toimintaa ole, lähimmät muut ovat
Kinaporissa (Sörnäisissä) ja Kustaankartanossa.

Miksi tehdään Hankimme kaksi motomed-laitetta lisävarusteineen (käsiharjoittelu mukana) kustannusarvio 4450
e/kpl  ja kaksi jousi-keinutuolia, kustannusarvio 550 e/kpl ne ovat uusimpien tutkimusten mukaan
erittäin hyviä lihasharjoittelumahdollisuuksia etenkin huonokuntoisimmille asiakkaille, heitä meillä
on tuetuissa ryhmissämme jotka aloittavat keväällä 2015

Kuka tekee Palvelukeskus toteuttaa tuetettujen ryhmien toimintaa ja myös muita ohjattuja ryhmiä yhteistyössä
eri toimijoiden kanssa, liikuntaharrasteita suunnittelee ja toteuttaa Palvelukeskuksen
fysioterapeutti

Lopputulokset Kotona asumisen tukeminen, tuetut asiakasryhmät etsitään yhteistyössä mm kotihoidon kanssa.
Lähiö arvostuksen
nostaminen

Käpylä-Koskela alueen asukkaiden kotona selviytymistä tuetaan ja Palvelukeskus muodostaa
"olohuoneen"  ja tapaamispaikan kuntalaisten  (alueen eläkeläisten ja työttömien) käyttöön.
Kuntosaliharjoittelu parantaa lihaskuntoa tutkitusti ja on kaikkein suosituin palvelukeskuksen
toimintamuodoista omaishoitovalmennuksien lisäksi. Niihinkin sisältyy tuo tasapaino- ja
lihasharjoittelu. Näitä ryhmiä Palvelukeskuksessamme alkaa loppukeväästä 2015.

Haettu rahoitus 10 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 0 €
PERUSTELU Hanke koskee tarvikkeiden hankintaa. Lähiörahaston varoja käytetään investointihankkeiden ja

projektien rahoitukseen. Lähiörahaston säännöt eivät mahdollista tämän hankkeen rahoittamista.



12.Kuntosalilaitteita sekä toimintavälineitä Riistavuoren monipuolisen palvelukeskuksen
asukkaille sekä kotona asuville ikääntyville alueen helsinkiläisille asukkaille

Hankkeen hallinnoija Sosiaali- ja terveysvirasto Etelä-Haaga
Toteutusaika 2015
Mitä tehdään Lunastetaan omaksi Riistavuoren kuntosalissa olevat laitteet:

Riistavuoren kuntosalissa on ollut koekäytössä reilun 2 vuoden ajan HUR:n SmartCard laitteet, joista
on erittäin hyviä kokemuksia. Laitteiden helppokäyttöisyys, kuten iso ja selkeä näyttö
äänikomennolla harjoituksen loputtua ovat sekä asiakaslähtöisiä että työntekijää helpottavia
ratkaisuja. Turvallisuus on huomioitu laiteratkaisuissa mm. esteettömyysnäkökulmasta kuten
pyörätuolin käyttäjät sekä muotoilultaan selkeät linjat, jotka helpottavat siirtymistä laitteisiin ja
sieltä pois. Huoltotoimenpiteissä olemme saaneet puhelinkonsultaatio-ohjeistusta silloin, kun
tilanne ei ole tarvinnut varsinaista teknistä tai mekaanista huoltoa. Varsinaisissa
huoltotoimenpiteissä toiminta on toteutunut sekä talon oman huoltomiehen toimesta tai HUR:n
huollon toimesta.
Riistavuoren yhteistyö HUR-laitevalmistajan kanssa syksyllä 2012 on lähtenyt siitä, että HUR on ollut
kiinnostunut Riistavuoren aikaisimmista hyvistä tuloksista voimaharjoittelussa. Uuden
teknologiakehityksen myötä HUR on pyytänyt Riistavuorta yhteistyökumppaniksi kokeilemaan
uudenlaisia kuntosalilaitteita. Riistavuoressa kokeilusta on annettu palautetta ja tähän yhteistyöhön
olemme saaneet lainakokeiluun k.o. laitteet.

Miksi tehdään Hankkeen tavoitteena on lisätä ja laajentaa kuntoutumismahdollisuuksia vielä entisestään
omaishoitajapariskunnille, Riistavuoren palvelukeskuksen asukkaille ja asiakkaille.
Samalla tavoitteena on madaltaa kynnystä tulla palvelukeskuksen asiakkaaksi ja käyttämään
palveluita ns. primaaripreventiivisesti.
Hankkeessa toteutuu sekä liikkumis- ja toimintakyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisy, sen
ylläpysyminen sekä parantumisen mahdollisuus esim. heikentyneen kävelykyvyn parantuminen
voimaharjoittelun keinoin. Uudenlaisella teknologialla varustetut laitteet mahdollistavat paremmin
kehityksen seurannan ja harjoittelun vaikuttavuuden arvioinnin.

Kuka tekee Riistavuoren monipuolisen palvelukeskuksen henkilöstö vastaa kuntosalitoiminnasta.
Lopputulokset Riistavuoressa on jatkossakin asianmukaiset kuntosalilaitteet.
Lähiö arvostuksen
nostaminen

Riistavuoren monipuolinen palvelukeskus tarjoaa kotona asumista tukevia monipuolisia palveluita
Läntisen Helsingin ikäihmisille. Asiakkaita käy mm. Haagasta, Pitäjänmäeltä, Malminkartanosta ja
Munkkiniemen alueelta. Palvelukeskus tarjoaa erilaisia liikunnallisia palveluita, joista
kuntosaliharjoittelu on yksi suosituimmista harjoittelumuodoista. Liikkumis- ja toimintakyvyn
ylläpysymisen kannalta on voimaharjoittelu keskeisimmässä roolissa. Asianmukaiset ja ikääntyneille
suunnatut kuntosalilaitteet ovat parasta toimintakyvyn ylläpysymiseen ja tukena kotona
selviytymiseen mahdollisimman pitkään. Riistavuoren kuntosalia käyttävät myös lyhytaikaisessa
hoidossa olevat asiakkaat, päivätoiminnan asiakkaat, omaishoitopariskunnat sekä
ympärivuorokautisen hoidon piirissä olevat asiakkaat sekä omissa kodeissaan asuvat lähiseudun
palvelukeskuksen asiakkaat.
Mikäli rahoitusta ei myönnetä, joudutaan kuntosalin laitteet palauttamaan HUR:lle.

Haettu rahoitus 32 330 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 0 €
PERUSTELU Riistavuoren monipuoliseen palvelukeskukseen esitetään tänä vuonna suuri rahoitus

sensomotorisen pienpuiston rakentamiselle. Tälle hankkeelle ei siitä syystä nyt esitetä rahoitusta
lähiörahastosta.



13.Lounaisen ja läntisen kotihoitoyksikön asiakkaiden toimintakyvyn tukeminen

Hankkeen hallinnoija Sosiaali- ja terveysvirasto Haaga  Hakuninmaa  Kaarela  Kannelmäki
Konala  Lassila  Malminkartano  Marttila
Maununneva  Pajamäki  Pitäjänmäki  Pohjois-
Haaga  Reimarla  Tali

Toteutusaika 02.2015 – 12.2015
Mitä tehdään Hankitaan asiakkaiden toimintakykyä tukevaa välineistöä kotihoidolle lainattavaksi asiakkaiden

koteihin.
Läntisen ja lounaisen kotihoidon lähipalvelualueet: Haaga 1, Haaga 2, Haaga 3, Haaga 4, Haaga 5,
Pitäjänmäki 1, Pitäjänmäki 2, Kannelmäki 1, Malminkartano 1, Muurimestari 1.
Hankittava välineistö: käsi- jalkapyörät, tasapainovälineistö, käsi- jalkapainot, jumppakuminauhat.

Miksi tehdään Läntisen- ja lounaisen kotihoitoyksikön Haagan, Pitäjänmäen, Konalan, Malminkartanon,
Kannelmäen ja Kaarelan alueella on noin 1200 kotihoidon asiakasta, heistä suurin osa ikäihmisiä.
Vuoden 2014 syyskuun Rai-mittauksen mukaan asiakkaista 83–87 % ei saa kuntoutusta, vaikka heillä
olisi kuntoutumisen mahdollisuus ja kaatumisien esiintyvyysluku oli 24 %.
Jokaiselle kotihoidon asiakkaalle laaditaan liikkumissopimus, jossa sovitaan, millä tavoin hänen
toimintakykyään ylläpidetään ja parannetaan. Kotihoito tekee yhteistyötä Kuntoutuksen
osaamiskeskuksen fysio- ja toimintaterapeuttien kanssa.
Apuvälineyksiköstä on mahdollista saada lainaan kuntoutumisvälineistä Motomed-laitetta, sitä
joutuu jonottamaan ja se vaatii tilaa asukkaan asunnossa. Motomedejä on ollut mahdollista saada
vain joillekin asiakkaille.  Ns. kevyempiä kuntoiluvälineitä ei saa lainaan.
Ikäihmisen fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen heikentää mahdollisuuksia asua kotona ja lisää
ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Hankkeen tavoitteena on tukea kotihoidon avulla asiakkaiden
toimintakykyä ja pitää yllä mahdollisuuksia asua omassa kodissa ympärivuorokautisen hoitopaikan
sijasta.

Kuka tekee Lounaisen ja läntisen kotihoitoyksikön henkilöstö, yhteistyössä Kuntoutuksen osaamiskeskuksen
avohoidon terapeuttien kanssa.

Lopputulokset Kotihoito pystyy tukemaan entistä paremmin asiakkaiden toimintakykyä ja mahdollisesti
parantamaan sitä. Rai-mittarilla mitattuna niiden asiakkaiden määrä, joilla ei ole kuntoutumista,
vaikka siihen on mahdollisuus, vähenee. Kotihoidon asiakkaiden kaatumisien määrä vähenee.
Kotihoidon asiakkaiden ympärivuorokautisen hoidon tarve myöhentyy.

Lähiö arvostuksen
nostaminen Lähiöissä pystytään tarjoamaan kuntouttavaa kotihoitoa. Asiakkaiden hyvinvointi paranee.
Haettu rahoitus 27 005 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 0 €
PERUSTELU Hanke koskee tarvikkeiden hankintaa. Lähiörahaston varoja käytetään investointihankkeiden ja

projektien rahoitukseen. Lähiörahaston säännöt eivät mahdollista tämän hankkeen rahoittamista.
Lähiörahaston rahoitusta kohdennetaan ensisijaisesti kohteisiin, jotka ovat laajojen asukasryhmien
hyödynnettävissä. Tarvikehankintojen on vaikea tukea lähiöiden arvostuksen nostamista, sillä niiden
oletetaan olevan viraston omaan toimintaan kuuluvaa.



14.Palvelutalo Rudolfin piha-alueen kunnostus Laajasalon alueen ikäihmisten käyttöön

Hankkeen hallinnoija Sosiaali- ja terveysvirasto Laajasalo
Toteutusaika 02.2015 – 11.2015
Mitä tehdään Palvelutalo Rudolfin piha-alueen kunnostustöihin on vuonna 2014 saatu lähiörahaa 30 000 euroa.

Rahalla on tarkoitus kunnostaa ja laajentaa oleskelualuetta ja sen pintarakenteita keväällä 2015.
Jatkohakemuksena haemme oleskelukatoksia ja ulkokuntoiluvälineitä varten 100 000 euroa.

Miksi tehdään Palvelutalo Rudolfin tiloissa on syksyllä 2013 alkanut toimia Roihuvuoren monipuolisen
palvelukeskuksen palvelukeskustoiminta. Palvelukeskustoiminta on laajentunut vuoden 2014 aikana
ja alkuvuodesta 2015 on tarjottu Laajasalon ikääntyvälle väestölle myös mahdollisuutta
kuntosalitoimintaan ja ruokailuun. Lisäksi Gero Metro -hankkeen myötä on Laajasalon alueen
kotihoidon asiakkaiden mahdollisuutta osallistua palvelukeskustoimintaan lisätty.
Tavoitteena on myös lisätä ikääntyneiden mahdollisuuksia ulkoiluun. Tällä hetkellä palvelutalo
Rudolfin piha-alueella ei ole katoksia, joissa voisi oleskella suojassa sääolosuhteilta. Oleskelualueelta
puuttuu myös aktiviteettimahdollisuudet esim. tasapaino- ja kuntoiluharjoitteluun.

Kuka tekee Tilahallinto
Lopputulokset Hanke lisää alueen ikääntyneiden asukkaiden osallistumismahdollisuuksia ja lisää kotihoidossa

olevien asiakkaiden mahdollisuutta ulkoilemiseen, yhteisölliseen toimintaan sekä liikkumiseen.
Lopputuloksena on yhteisöllinen kokoontumispaikka, johon kaikkien alueen asukkaiden on
mahdollisuus tulla.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Koska alueen asukaspuiston perusparannuksessa 2014 ei ole huomioitu liikuntarajoitteisten
erityisryhmien mahdollisuutta osallistua yhteisölliseen toimintaan ja liikunnan lisäämiseen, joka
kuitenkin mahdollistaa mm. ikääntyneiden kotona asumisen jatkumisen, on liikuntarajoitteisille
tärkeää saada myös tällainen mahdollisuus.

Haettu rahoitus 100 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 0 €
PERUSTELU Palvelutalo Rudolfin piha-alueen kunnostustöihin on vuonna 2014 myönnetty lähiörahaston

rahoitusta 30 000 euroa. Raha jäi tuolloin käyttämättä ja se siirrettiin kokonaisuudessaan
käytettäväksi vuodelle 2015. Määrärahalla on tarkoitus kunnostaa ja laajentaa pihan oleskelualuetta
ja pintarakenteita. Koska hanke on toistaiseksi vielä toteuttamatta, esitetään, että ennen
tasapainopihan rakentamista seurataan ulkoalueen käytön lisääntymistä ja täsmennetään
suunnitelmia sen mukaan.



15.Puistolan palvelutalon tasapainopuisto

Hankkeen hallinnoija Sosiaali- ja terveysvirasto Puistola
Toteutusaika 05.2015 – 05.2016
Mitä tehdään Palvelutalon läheisyyteen rakennetaan tasapainopuisto.

Asiasta on keskusteltu liikuntaviraston Tomi Lempiäisen kanssa. Palvelutalon kuntosalia käyttää
lähiöliikkujat ja samoin liikuntapuistoa voisivat käyttää lähiöliikkujien lisäksi palvelutalon asukkaat ja
kaikki muut seniori-ikäiset (myös lähikoulun lapset).

Miksi tehdään Puistolan palvelutalon lähiympäristössä ei ole senioriväestölle tarkoitettua toimintakykyä
kehittävää/ylläpitävää tasapainopuistoa.

Kuka tekee Stara?
Liikuntavirasto
sosiaali- ja terveysvirasto

Lopputulokset Aktiivinen väestö
Puistolan palvelutalossa on käynnistynyt kuntoutushanke omana projektina. Sen tavoitteena on
mahdollistaa erilaisin kuntoutumisen menetelmin aktiivista elämää ja lisätä toimintakykyä
henkilöille, joilla on kuntoutumisen mahdollisuus, mutta ei  monipuolista riittävää kuntoutusta.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Hankkeen avulla huomioidaan väestön mahdolliset rakennemuutokset ja lisätään väestön omaa
aktiivisuutta terveydellisissä asioissa.

Haettu rahoitus 14 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 14 000 €
PERUSTELU Maatullinpuiston eteläosan tekeillä oleva asemakaava sisältää liikuntapuiston parantamista ja

uudisrakentamista, mutta näiden hankkeiden toteutusaika ei ole tiedossa.
Tasapainopuistohankkeessa on erityisen hyvää, että kohderyhmänä ovat kaikki alueen asukkaat.
Puisto tarvitaan parantamaan asukkaiden toimintamahdollisuuksia, sillä asuntorakentamishankkeet
palvelutalon lähellä tuottavat jonkin verran häiriötä ja vievät tilaa puistolta. Hanke täyttää
lähiörahaston tarkoituksen.



16. Riistavuoren sensomotorinen pienpuisto

Hankkeen hallinnoija Sosiaali- ja terveysvirasto Etelä-Haaga
Toteutusaika 2015
Mitä tehdään Matalan kynnyksen sensomotorinen pienpuisto, joka palvelee Haagan- ja muiden lähialueiden

asukkaita ja Riistavuoren asiakkaita. Sensomotorinen puisto tarjoaa sekä liikunnallisia elämyksiä ja
onnistumisia että aistien kautta mielihyvää ja elämyksen kokemuksia. Sensomotorinen puisto on
esteetön liikkumiselle ja puistossa toimimiselle. Riistavuoren puisto on ensisijaisesti suunnattu
liikuntakyvyltää ja kognitioltaan alentuneille henkilöille, mutta terveysliikunnan hyödyt saavutetaan
myös hyväkuntoisille asiakkaille.

Miksi tehdään Motorisia taitoja voidaan harjoitella erilaisilla tasapainoon ja koordinaatioon vaikuttavilla
harjoitteilla turvallisesti siten että kyseiset harjoituslaitteet on suunnattu kaikille ikäpolville
riippumatta siitä minkä kuntoinen henkilö on esim. pyörätuolin tai rollaattorin käyttäjä.
Motoristen taitojen, kuten tasapainon ja lihasvoiman harjoittelu on perusoikeus vaikka fyysinen
toimintakyky on syystä tai toisesta alentunut tai rajoittunut. Matalan kynnyksen sensomotorisessa
puistossa on mahdollisuus harjoitella erilaisia motorisia taitoja Lappsetin valmistavissa turvallisissa
ja esteettömissä harjoitusvälineissä. Joitakin moduuleita voidaan valmistaa myös räätälöidysti juuri
apuvälineitä käyttävien henkilöiden kohdalla.
Vaikka harjoituslaitteet ovat ensisijaisesti suunnattu juuri toimintakyvyiltään alentuneille tai
rajoittuneille voidaan samoilla laitteilla harjoitella myös terveysliikuntavaikutteisesti kohteeltaan
parempi- ja normaalikuntoisillekin henkilöille ikään tai sukupuoleen rajaamatta.
Tasapainonharjoittelusta kaatumisen ehkäisyyn on tehty lukuisia tutkimuksia jotka puoltavat
aktiiviseen tasapaino- ja liikuntaharjoitteluun.
Sensorisia kokemuksia saadaan aikaan erilaisilla ulkokäyttöön soveltuvilla soittimilla läpi vuoden.
Soittimet ovat pentatonisella asteikolla varustettuja ja näin eri sävelet sointuvat toisiinsa saaden
aikaan miellyttäviä sointuja.
Sensorinen kokemus, mitä on erityisesti musiikki, on erinomainen ja aktivoiva lisä erityisesti niille
henkilöille joilla on eri aistien, kuten näköaistin tai kognition alenemaa. Musiikin positiivinen
vaikutus mielenterveyteen, muistisairauksiin tai syntymästään aistivammainen tai
kehitysvammainen on tutkimusten mukaan kiistaton.
Sensomotorisuutta tulee juuri siitä että omaa kehoa käyttämällä saadaan aikaan erilaisia ääniä ja
sointuja erilaisista soittimista. Lyömäsoittimia käytettäessä tulee myös varatalon hallinnan
harjoitusta ja syvien lihasten aktivoitumista. Kaikkia suunniteltuja soittimia voidaan käyttää myös
pyörätuolista käsin ja niitä voivat käyttää lapset, aikuiset ja ikääntyneet. Erilaisista soittimista
voidaan koota myös pienorkesteri jolloin sosiaalinen vuorovaikutus musiikin avulla saavutetaan.
Interaktiivinen harjoittelu SONA-laitteen kanssa parantaa, ylläpitää ja hidastaa toimintakyvyn
alenemista. Peli aktivoi aivoja, ohjaa motorisiin toimintoihin ja antaa positiivista palautetta
suorituksesta. Laite toimii ympärivuotisesti. Runopenkkiin istahtaminen pitää aktivaatiotason
vireänä, ja henkilö voi penkillä istuessaan kuunnella vaikkapa suomalaisia sanontoja tai kaskuja.
Grillikatos mahdollistaa ympäri vuoden ulkogrillin käytön. Katos toimii kesällä auringon ja sateen
suojana sekä talvella lumen ja räntäsateen suojana. Iso katos mahdollistaa niin pienen kuin
isommankin ryhmän kokoontumisen. Grillikatokseen on esteetön kulku.

Kuka tekee Lappset Oy ja STARA
Lopputulokset Sensomotorinen pienpuisto sisältää:

- toiminnallisia harjoittelupisteitä (tasapainoharjoitteet erilaisine muotoineen ja
haasteineen)

- musiikin soittaminen / musiikin eri sävelien soittaminen itse tuotettuina (ulkosoittimet)
- runo/äänipenkki
- interaktiivinen harjoittelu SONA laitteen avulla
- nojausaitoja sekä esteettömiä penkkejä
- turvallinen pienpuistoalue, laitteiden ympäristö on SAFEGRASS –alustalle rakennettu.
- grillikatos (sisältää katoksen sekä grillin) Tämä tuote STARAlta toimitettuna.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Matalan kynnyksen sensomotorinen pienpuisto palvelee Haagan alueen ja sen lähiympäristön
käyttäjiä laaja-alaisemmin kuin perinteinen liikuntapuisto. Pienpuisto on käytettävissä
ympärivuotisesti. Käyttäjäkunta ja kohderyhmä ovat ensisijaisesti alueen peruskoulut, päiväkodit,
Marjatta-koulu, alueen yksityiset ja julkiset palvelutalot ja vanhainkodit, lähialueella tukiasunnoissa
asuvat henkilöt sekä tietysti kaikki muut alueen asukkaat riippumatta iästä tai siitä millaisessa
fyysisessä, psyykkisessä tai sosiaalisessa toimintakyvyn tasolla henkilö on.
Sensomotorinen pienpuisto palvelee ja sitä voidaan käyttää myös opetusvälineenä mm.
Metropolian AMK:n opiskelijoille (esim. sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijat).
Suunniteltu pienpuisto alueena on suojaisalla Riistavuoren piha-alueella, jonne on hyvät ja
esteettömät kulkuyhteydet ja helppo tulla. Luonnon välitön läheisyys tuo käyttäjille
luontokokemuksen, ja myös tätä kautta vaikuttaa kulttuurisena ja elävöittävänä elämyksenä.
Riistavuoren palvelukeskuksen ympäröimänä pienpuisto ja sen käyttäjät toisivat välillisesti myös



uutta elämää ja virikkeellisyyttä talossa oleville muille asiakkaille ja pitkäaikaisille asukkaille.
Haettu rahoitus 120 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 120 000 €
PERUSTELU Hanke on saanut lähiörahaston rahoituspäätöksen jo vuonna 2013, mutta hanke ei ole edennyt

suunnitellusti. Vuosina 2013 ja 2014 käyttämättä jääneitä määrärahoja ei enää siirretty vuodelle
2015. Nyt hankkeen suunnittelu on edennyt ja kustannusarvio täsmentynyt ja hankkeella on
toteuttamisedellytykset vuonna 2015. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen.



17.Syystien senioripiha ja ulko-olohuone

Hankkeen hallinnoija Sosiaali- ja terveysvirasto Malmi
Toteutusaika 2015
Mitä tehdään Malmin alueella sijaitsevan Syystien palvelukeskuksen piha-alue muutetaan toiminnallisesti

monipuolisemmaksi. Rahoituksella rakennetaan senioripiha ja ulko-olohuone. Liikkuminen siellä
kohentaa tasapainoa, nivelten liikkuvuutta ja mahdollistaa ryhmätoimintoja kuten pelejä.
Kohderyhmänä ovat kaikki lähialueen asukkaat, erityisesti ikäihmiset ja lisäksi läheisen päiväkodin
lapset.

Miksi tehdään Talo on ollut käytössä muutaman vuoden ja sinä aikana piha on osoittautunut toimimattomaksi eikä
ota huomioon asiakaskunnan tarpeita. Tarkoitus on saada piha-alue tarkoituksenmukaiseksi niin,
että saadaan lisättyä sinne liikunta- ja ryhmäalueita. Se mahdollistaa talon asukkaiden,
palvelukeskuksen ja omaishoidon toimintakeskuksen asiakkaiden ja Suur-Malmin alueen asukkaiden
ulkoilun sekä arjen yhdessäolon eri sukupolvien kesken.
Tavoitteena on ikäihmisten liikkumismahdollisuuksien lisääminen ja toimintakyvyn edistäminen.
Teemme yhteistyötä viereisen päiväkoti Takataskun kanssa ja idea on saada myös lapsia ja
lapsiperheitä pihan käyttäjiksi yhdessä vanhusten kanssa.

Kuka tekee Yhteistyötahoja ovat Päiväkoti Takatasku ja Sosiaali- ja lähityön omaishoidon toimintakeskus sekä
tiloja käyttävät toimijat kuten Malmin eläkeläiset, Lähiöliikunta, Malmin rintamaveteraanit, Koillis-
Helsingin seniorit ry, Koillis-Helsingin Työ ja toiminta ry ja Tukiyhdistys Karvinen.

Lopputulokset Keskipihalle tulee neljä eri aluetta, jotta siellä voi samanaikaisesti toimia eri ryhmiä toisiaan
häiritsemättä tai tilat voivat olla yhden suuren ryhmän käytössä. Alueelle on suunniteltu katoksia
suojaamaan sekä auringolta että sateelta. Lisäksi on koettu tarpeelliseksi saada alueelle
lisävalaistusta turvallisuuden ja viihtyisyyden lisäämiseksi. Lisäksi esteetön näkyvyys huomioidaan
paremmin.
Alueelle tulee myös kaikkien käyttöön itseharjoittelupisteitä vaihtuvine ohjeineen.
Ravintolan terassin reunoille tulisi istutuslaatikot, ”keittiöpuutarha”, johon asiakkaat voivat istuttaa
esim. yrttejä. Omaishoidon toimintakeskuksen ja Fiikuksen edustalla olevaa laatoitusaluetta
laajennetaan, joten tilaa voidaan käyttää mm. puisto- ja tuolijumppiin.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Malmin alueella asuu paljon ikäihmisiä. Syystien palvelukeskuksen piha-alue voi toimia alueen
ikäihmisten ja kaikkien alueen asukkaiden yhteisenä turvallisena kokoontumis- ja liikuntapaikkana.
Vastaavaa palvelua ei alueella ole. Hanke lisää alueen viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta.
Lisäksi siellä on mahdollista tavata muita ihmisiä. Palvelukeskukseen tullaan koko Suur-Malmin
alueelta. Sisätilat ovat runsaassa käytössä ja erilaista toimintaa voidaan toteuttaa myös piha-
alueilla, kun ne ovat toimivat.

Haettu rahoitus 40 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 40 000 €
PERUSTELU Hanke on saanut lähiörahaston rahoituspäätöksen jo vuonna 2013, mutta hanke ei ole edennyt

suunnitellusti. Vuosina 2013 ja 2014 käyttämättä jääneitä määrärahoja ei enää siirretty vuodelle
2015. Nyt hankkeen suunnittelu on edennyt ja kustannusarvio täsmentynyt ja hankkeella on
toteuttamisedellytykset vuonna 2015. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen.



18.Yhteisöllisyyden tukeminen Kontulan monipuolisessa palvelukeskuksessa

Hankkeen hallinnoija Sosiaali- ja terveysvirasto Kontula
Toteutusaika 2015
Mitä tehdään Audiovisuaalisten laitteiden hankkiminen tukemaan Kontulan monipuolisen

palvelukeskuksen asukkaiden ja asiakkaiden yhteisiä tapahtumia (tanssit, karaoke, kuorotoiminta,
hartaudet, liikuntaryhmien musiikki ja voimaannuttava valokuvaus -ryhmät).

Miksi tehdään Vanhat laitteet ovat usein epäkunnossa ja kaikkia laitteita ei ole (tarvitsemme esimerkiksi
helppokäyttöiset digikamerat valokuvausryhmien käyttöön)
Ikääntyneiden alentunut kuulo ja näkö tuo erityisiä haasteita osallistumiseen ja näin
audiovisuaalisten laitteiden kunnon tulee olla hyvä ja laitteiden toimintavarmoja.
Etupihan perusparannus on toteutettu lähiörahaston hankerahalla vuonna 2013–2014. Tällä
hankkeella saamme alueen väestölle lisää toiminnallisuutta myös pihalle.

Kuka tekee Laitteita käyttävät ja tapahtumia sekä ryhmiä järjestävät palvelukeskuksen henkilökunta.
Hankinnoissa käytämme hankinnan ja kilpailutettujen laitetoimittajien asiantuntemusta.

Lopputulokset Laadukkaammat tapahtumat myös äänentoistoltaan ja ikääntyneiden
asukkaiden/asiakkaiden valokuvausryhmät käynnistyvät.
Haluamme jatkaa mm. Helsingin kaupungin taidemuseon yhdessä palvelukeskuksen henkilökunnan
kanssa toteuttamaa Valokuvaus-projektia.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Yhteisölliset tapahtumat nostavat lähiön arvostusta. Kontulan palvelukeskusta käytetään laajasti
idän alueella eli toiminta palvelee muitakin kuin Kontulan alueella asuvia.

Haettu rahoitus 20 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 0 €
PERUSTELU Hanke koskee tarvikkeiden hankintaa. Lähiörahaston varoja käytetään investointihankkeiden ja

projektien rahoitukseen. Lähiörahaston säännöt eivät mahdollista tämän hankkeen rahoittamista.



19.Kaupunkilaisten omatoimiseen käyttöön tarvittavat tekniset laitteet Maunulan
monitoimitalossa

Hankkeen hallinnoija Suomenkielinen työväenopisto Maunula
Toteutusaika 2015-2016
Mitä tehdään Maunula-talo on uudisrakennushanke Maunulan keskustassa. Sen toiminnan keskeisiä tavoitteita

ovat ketteryys, hallintokuntien rajat näkymättömiin asettava palvelutuotanto ja asukkaiden
osallistuminen niin suunnitteluun kuin sisällön tuottamiseen.
Kaupunginkirjasto, nuorisoasiankeskus, suomenkielinen työväenopisto ja Maunulan
demokratiahanke hakevat yhdessä rahoitusta.
• Maunula-talon monitoimisalin moni- ja helppokäyttöisen tekniikan suunnittelua ja hankintaa
varten. Tekniikan tulee olla pienen perehdytyksen jälkeen kaikkien hallintokuntien käyttäjien,
asukkaiden ja järjestöjen käytettävissä. Talo on saumattomasti yhteydessä ympäristöönsä.
• asukkaiden vapaassa käytössä olevan avoimeen oppimisympäristön ja pelihuoneen tekniseen
varustamiseen
• kulunvalvontajärjestelmään, joka mahdollistaa mm. kirjastossa asioinnin itsepalveluperiaatteella
ja luokkien käytön ilman vahtimestaripalvelua
• puistossa järjestettävien tapahtumien äänitekniikkaa ja esiintymislavaa varten
• puistoon asennettaviin laareihin hyöty- ja kaupunkiviljelyn edistämiseksi
Lähiörahastolta haetaan rahaa, vaikka talo on uudisrakennus, perusteena se että toimintakonsepti
on uusi. Samalla intensiivisyydellä kuin Maunula-talon toteutuksen suunnittelussa, ei aikaisemmin
ole toteutettu näin pitkälle menevää yhteistyötä asukkaiden kanssa.
Maunula-talo valmistuu v. 2016 elo-syyskuussa.
Monitoimisalin valo- ja äänitekniikka uudella helppokäyttöisellä ohjausjärjestelmällä.
Erillinen äänentoistolaitteisto ja lava puistotapahtumia varten.
Uudenlainen kulunvalvontajärjestelmä, joka mahdollistaa talossa asioinnin itsepalveluperiaatteella
niin, että henkilökunta ei ole paikalla.
Nuorisotalon tiloihin pelikoneet.
Avoimen oppimisympäristön tietotekniikka ja ohjelmistot.
Puistoon asennettavat laarit hyöty- ja kaupunkiviljelyn edistämiseksi

Miksi tehdään Maunulan keskustasta, poikittaisliikenteen solmukohdassa on kohtaamispaikkana toiminut vanha
ostoskeskus, joka puretaan vuonna 2015. Vuosikymmeniä alueelle suunniteltu Maunula-talo lisää
viihtyvyyttä, asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteisvastuuta. Se aktivoi toimijoita poikkihallinnolliseen
yhteistyöhön ja estää syrjäytymistä. Hallintokunnille syntyy synergiahyötyä, kun toimitaan saman
katon alla. Puistoalue kunnostetaan osana talon rakentamisurakkaa, ja monitoimitalon tekniikkaa
hyödynnettäisiin myös tapahtumien järjestämisessä pihalla. Talo on yhteydessä S-markettiin ja
toiminee myös läpikulkutilana, tekniikan avulla voisi houkutella ihmisiä hyödyntämään talon
tarjontaa entistä paremmin.
Hankerahoituksella turvataan laitteiden helppokäyttöisyys, jotta asukkaiden itsenäinen toiminta on
mahdollista. Talo on eri-ikäisten kaupunkilaisten kohtauspaikka, jossa korostuu käyttäjien vastuu
omasta ”mestasta”, jossa järjestetään tapahtumia, kulttuuria sekä harrastusmahdollisuuksia.
Monikäyttötiloille on tarvetta. Maunulan Asukastalo Saunabaarin ja sen alakertaan muuttaneen
Maunula Seuran mediapajan käyttäjämäärät ovat lisääntyneet. Tilat ovat täynnä monikulttuurista ja
monisukupolvista asukastoimintaa, ja monitoimitalo antaa mm. harrasteryhmille
esiintymismahdollisuudet ja muita tiloja uudenlaiseen toimintaan. Matalan kynnyksen tekniikka
mahdollistaa erilaisille käyttäjäryhmille myös satunnaiskäytön.

Kuka tekee Urakoitsija ja laitetoimittajat yhteistyössä hallintokuntien ja muiden käyttäjien kanssa.
Lopputulokset Maunula-talo aktivoi myös ikääntyviä kaupunkilaisia osallistumaan tapahtumiin ja harrastuksiin sekä

käyttämään tietotekniikkaa eri palvelumuodoissa.
Kirjasto on eri-ikäisten maunulalaisten kohtauspaikka. Kirjastossa on monipuolista aineistoa, jota voi
lainata tai käyttää paikan päällä. Tarjolla on myös viihtyisää tilaa lukemiseen ja työskentelyyn.
Omatoimikäytön ja itsepalvelun mahdollistava tekniikka tuo kirjastopalvelut asukkaiden ulottuville
myös aukioloaikojen ulkopuolella.
Nuorisolle turvallinen hengailupaikka, jossa on ohjattua ja omatoimista toimintaa helppokäyttöisin
laittein teatterin, musiikin ja tietokonepelien /ohjelmointien tekemiseen (pelipajat).
Avoin oppimisympäristö tarjoaa itseopiskeluun ja tiedonhakuun hyvät lähtökohdat eri ikäryhmille ja
maahanmuuttajille matalan kynnyksen taloon ja palveluihin. Se mahdollistaa myös uudet
pedagogiset menetelmät ja itseohjautuvan tapahtumien järjestämisen.
Maunula-talo on teatteri- ja musiikkipainotteinen talo, jossa tekniikka on toiminnallista ja
helppokäyttöistä. Se on interaktiivisen median talo, jossa eri ikäryhmät kohtaavat.
Helsingin kulttuurikeskus haluaa painottaa alueelle toimintaansa, joten monitoimisali tarjoaa
monikäyttöisyydellään ja helppokäyttöisellä tekniikalla hyvät puitteet myös ammattivierailuja ja
esityksiä varten.



Järjestetyn ja omatoimisen kulttuuritarjonnan kasvaessa hanke ehkäisee syrjäytymistä. Se luo
helposti saataville virikkeitä ja lisää viihtyvyyttä alueella.
Kaupunkiviljely hyöty- ja koristekasvein tuo iloa ja väriä puistoon.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Maunula-talo hanke ja siihen sisällytetty toimintamalli on uusi. Talon toiminnan vaikutus heijastuu
koko Pohjois-Helsingin alueelle ja laajemminkin.  Toiminta talossa rakentaa ja lisää alueen
elinvoimaisuutta ja vetovoimaa. Demokratiahanke on ollut aktiivisesti mukana ja tuonut asukkaiden
näkökulmaa Maunula-talon suunnitteluun. Näin ollen asukkaat tuntevat heti talon omakseen ja
käyttävät talon tarjoamia palveluja ja tiloja.
Maunula on positiivisen diskriminoinnin aluetta ja hankkeella on myönteinen vaikutus kehitykseen.

Haettu rahoitus 400 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 400 000 €
PERUSTELU Vuosikymmeniä alueelle suunniteltu Maunula-talo lisää viihtyvyyttä, asukkaiden yhteistoimintaa ja

yhteisvastuuta. Se aktivoi toimijoita poikkihallinnolliseen yhteistyöhön ja estää syrjäytymistä.
Kohderyhmänä ovat kaikki alueen asukkaat. Tällä hankkeella parannetaan talon
palvelumahdollisuuksia. Asukkaat voivat käyttää sitä ilman henkilökunnan läsnäoloa. Hankkeessa
on mahdollista  pilotoida Keskustakirjastoon tulevaa tekniikkaa. Maunulanpuiston suunnitelmissa
on huomioitu Maunulatalon ulkotapahtumat.



20.Maunula-talon monitoimisalin nouseva/laskeva näyttämö

Hankkeen hallinnoija Suomenkielinen työväenopisto Maunula
Toteutusaika 2015-2016
Mitä tehdään Monitoimisalin laitteisiin haettiin lähiörahaa tänä vuonna hakemuksella kaupunkilaisten

omatoimiseen käyttöön tarvittavat laitteet Maunulan monitoimitalossa.
Maunula-talo on uudisrakennushanke Maunulan keskustassa.
Kaupungin kirjasto, nuorisoasiainkeskus, suomenkielinen työväenopisto ja Maunulan
demokratiahanke hakevat yhdessä rahoitusta näyttämön rakentamista varten.

Miksi tehdään Salin monipuolisemman ja tehokkaaman käytön takia. Lavapaloista rakennettavan näyttämön
rakentaminen on aikaa vievää. Käytännössä lavan purku ja kokoaminen vie yhden työpäivän ennen
ja jälkeen esityksen.
Koottava näyttämö on myös työturvallisuusriski: Painavien lapalojen kuljettaminen ja rakentaminen
voi helposti johtaa tapaturmiin.
Lisäksi ne tarvitsevat ison varastotilan.

Kuka tekee Urakoitsija
Lopputulokset Salin käyttö tehostuu ja henkilöstön työaikaa voi suunnata asiakkaiden kanssa toimimiseen.

Näyttämöön saadaan integroitua telineet tuoleja varten ja niiden säilytystilaksi saadaan näppärästi
näyttämön monttu.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Maunula-talo on teatteri- ja musiikkipainotteinen talo. Tekniikan tulee olla
helppokäyttöistä ja puitteet toimivat, joka mahdollistaa salin omatoimisen käytön ilman
henkilökunnan paikalloloa.
Nopeasti ja turvallisesti käyttövalmiuteen saatava näyttämö mahdollistaa sen, että kaiken
ikäisille kaupunkilaisille on useammin ja monipuolisemmin tarjolla ohjelmaa ja harrastustilaa sekä
esiintyjille asianmukainen estradi Maunulan sydämessä.

Haettu rahoitus 130 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 130 000 €
PERUSTELU Vuosikymmeniä alueelle suunniteltu Maunula-talo lisää viihtyvyyttä, asukkaiden yhteistoimintaa ja

yhteisvastuuta. Se aktivoi toimijoita poikkihallinnolliseen yhteistyöhön ja estää syrjäytymistä.
Kohderyhmänä ovat kaikki alueen asukkaat. Tällä hankkeella parannetaan talon
palvelumahdollisuuksia. Asukkaat voivat käyttää sitä ilman henkilökunnan läsnäoloa. Hankkeessa
on mahdollista  pilotoida Keskustakirjastoon tulevaa tekniikkaa. Maunulanpuiston suunnitelmissa
on huomioitu Maunulatalon ulkotapahtumat.



21.Stoan julkisen tilan kehittämishanke

Hankkeen hallinnoija Kulttuurikeskus Itäkeskus
Toteutusaika 2015
Mitä tehdään Kehittämishankkeen keskeisenä tavoitteena on muodostaa Stoan aukiosta toiminnallinen

kokonaisuus, jossa aukiota käytetään erilaisten avoimien tapahtumien, keskustelujen ja työpajojen
järjestämiseen. Tapahtumia ovat kyläjuhlat, Taiteiden yö, ilmaiset elokuvat, konsertit,
kaupunkitanssit, lauluillat, erilaiset taidepajat, juhlapyhiin liittyvät tapahtumat mm. joulun avaus,
katutanssibattlet ja maalaustyöpajat.
Kehittämishankkeessa parannetaan koko Stoan ympäristöä, ylikulkusillasta, aukiolle ja takapihalle.
Tavoitteena on tehdä perusparannus koko alueelle mm. uusia julkisivupinnat ja valaistus sekä
parantaa alueen toiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Samoin sähkönsaanti tulisi suunnitella
ulkotilojen käytön näkökulmasta. Samalla kohennetaan paikan imagoa ja parannetaan alueen
asukkaiden liikkumiskokemusta.

Miksi tehdään Stoa on valmistunut vuonna 1984 ja sen julkista tilaa ei ole muokattu tai kehitetty valmistumisen
jälkeen. Kolmenkymmen vuoden aikana monet rakenteet ovat liikkuneet ja halkeilleet, tiiliä on
irtoillut kaiderakennelmista ja pinnat ja kalusteet kaipaavat päivitystä. Myös Tallinnan aukiolle
kulkeva silta ja portaikko ovat aikansa lapsia. Tällä hetkellä ulkohissi ei ole toiminnassa johtuen liian
isoista huoltokustannuksista. Hissin puutteesta olemme myös saaneet kielteistä palautetta mm.
alueen lapsiperheiltä ja seniori-ikäisiltä talon käyttäjiltä. Lähiöiden logistiikka-alueet, ylikulkusillat,
julkiset portaat yms. eivät ole olleet kunnossapidon keskiössä. Piha-alue on myös erittäin pimeä
suurimman osan vuodesta ja piha koetaan myös tästä syystä turvattomaksi.
Stoan takapihalla oleva suuri parkkialue kaipaa päivitystä. Se toimii myös Puhoksen ja osin Itiksen
parkkipaikkana. Kadunkalusteet, opasteet ja infotaulut tulisi uudistaa ja sijoittaa järkevämmin
asiakkaiden palvelunäkökulmasta.  Myös Stoan kulttuurikeskuksen/palvelukeskuksen ulko-
opastukset kehältä ja metrolta yms. tulisi laittaa kuntoon.

Kuka tekee Hanke toteutetaan monihallintokuntaisesti (Stoan toimijat, tilakeskus, kiinteistö- ja rakennusvirasto,
Helsingin taidemuseo) sekä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa mm. kauppakeskukset,
seurakunnat ja Diakonissalaitos.

Lopputulokset Kehittämishankkeen seurauksena Stoan aukiosta muodostuu julkinen tila, jonka kaupunkilaiset
kokevat omakseen. Se voimaannuttaa, osallistaa ja rikastuttaa yhteisöjen, ohikulkijoiden ja
asukkaiden arkipäivää, muodostaa erilaisia arjen ja juhlan hetkiä suurten ja pienten tapahtumien
avulla, luo uutta yhteisöllisyyttä ja rakentaa uusia avauksia kaupunkikulttuuriin ja lähiöihin.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Ihmiset muodostavat lähiön ja pohjimmiltaan kaupungit ovat yhteisöjä, joissa olemme toistemme
kanssa tekemisissä. Siksi lähiön rakenteen ja toiminnan on tuettava yhteisön kykyä olla
vuorovaikutuksessa. Hanke antaa asukkailleen tunteen osallisuudesta ja mahdollisuudesta
vaikuttaa. Hankkeen avulla aukiosta muodostetaan lähiöön kohtaamispaikka, jossa toimintaa
suunnitellaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Viihtyisä kaupunkitila, toimiva julkinen liikenne ja
erilaisten ihmisten tarpeiden ja lähtökohtien ymmärtäminen rakentavat toimivaa lähiötä.

Haettu rahoitus 40 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 40 000 €
PERUSTELU Hanke on yhteistyöhanke ja täyttää lähiörahaston tarkoituksen sekä on myös Lähiöprojektikauden

2012–2015 tavoitteiden mukainen. Hanke myös tukee asukasosallisuuden ja yhteisöllisyyden
kehittymistä haasteellisessa ja tärkeässä kohteessa.
Stoan aukion välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta, joten aukiolta puuttuu ns. sosiaalinen
kontrolli eikä sitä koeta aina turvalliseksi eikä viihtyisäksi. Hankkeen valmistelussa tulisi pyrkiä
luomaan alueelle ympärivuorokautista liikkumista tuovaa toimintaa.



22.Hämeentien skeittipaikan peruskorjaus

Hankkeen hallinnoija Nuorisoasiainkeskus Hermanni
Toteutusaika 03.2015 – 12.2015
Mitä tehdään Skeittipaikka sijaitsee Vallilan laaksossa Nylanderin puiston vieressä Hämeentien sillan alla. Parkki

rajautuu kahdelta sivultaan sillan pilareihin, yhdeltä sivultaan
katuun ja yhdeltä sivultaan suoraan puistoon.
Sillan alla on parkin lisäksi pysäköintialuetta sekä vilkasliikenteisen Hermannin rantatien liittymä.
Skeittiparkki peruskorjataan. Tarkistetaan pitävätkö nykyiset kourujärjestelmät parkin riittävän
kuivana sateella, ja tarvittaessa ryhdytään lisätoimenpiteisiin.
Valaistusta parannetaan.

Miksi tehdään Hämeentien sillan alla on ainoa helsinkiläinen skeittipaikka, jossa voidaan harrastaa myös sateen
sattuessa. Tästä syystä paikka on todella suosittu. Toisaalta paikka on sijainniltaan hyvä ja sinne on
helppo tulla mistä päin Helsinkiä hyvänsä.
Skeittipaikka keräsi skeittiohjelmaa varten tehdyssä Kerro kartalla kyselyssä runsaasti palautetta,
sekä positiivista että negatiivista. Monet vastaajat mainitsivat parkin olevan erinomainen sateella,
sillä se on Helsingin ainoa sateelta suojattu ulkoparkki. Toisaalta monet käyttäjät kertoivat
sadevesien valuvan häiritsevästi sillalta suoraan parkkiin.
Helsingin tulevassa  skeittiohjelmassa vuosille 2015 -2019 todetaan, että paikka pitäisi peruskorjata.

Kuka tekee Tilaajana nuorisoasiainkeskus
Lopputulokset Hankkeen lopputuloksena yksi Helsingin suosituimmista skeittipaikoista on turvallinen

harrastuspaikka nuorille ja alue siistiytyy entisestään sekä harrastamisen mahdollisuuden
paranevat.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Skeittiohjelmassa 2015 - 2019 todetaan:
Koska skeittipaikka sijaitsee liikennealueella, on liikenteen melu jatkuvasti läsnä. Melua lukuun
ottamatta on sijainti erittäin rauhallinen ja jopa eristynyt. Mahdollisesti juuri eristyneisyys aiheuttaa
välinpitämättömyyttä: roska-astioista huolimatta alue on roskainen.
Hankkeen puitteissa aluetta siistitään ja valaistusta parannetaan. Paikoin epäsiisti ja pelottavaltakin
tuntuva ympäristö muutetaan kutsuvammaksi muillekin kuin skeittaamista harrastaville nuorille.

Haettu rahoitus 80 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 0 €
PERUSTELU Vallilan ja Kumpulan laakson alue on keskusta-alueeseen kiinnittyvää kantakaupungin jatketta,

jonka ympäristön parantaminen ei vastaa lähiörahaston käytölle asetettuja lähtökohtia.



23.Katutaidepaikkojen parantaminen sekä uusien paikkojen luominen

Hankkeen hallinnoija Nuorisoasiainkeskus Arabianranta  Haaga  Herttoniemenranta
Jakomäki  Kannelmäki  Kontula  Pihlajamäki
Sörnäinen  Tapulikaupunki  Vuosaari
Östersundom

Toteutusaika 2015
Mitä tehdään 1) Helsingin katutaideaidoille hankitaan palosuojatut, lukitut astiasuojat sekä opastekyltit.

2) Hankitaan Haaga/Kannelmäen sekä Itä-Helsingin alueille maalauspaikka
Miksi tehdään Helsinkiin on avattu luvallisia maalauspaikkoja ja ne ovat runsaalla käytöllä. Aidat sijaitsevat

erilaisissa ympäristöissä joko nuorisoasiainkeskuksen tai liikuntaviraston paikoissa:
Herttoniemenrannan liikuntapuisto, Koskelan nuorisotalo, Tullikirjurin skeittipuisto, Östersundom
(laajennus 2014 kesä puolet lisää maalaustilaa), Arabianrannan liikuntapuisto, Jakomäen
liikuntapuisto, Kontulan nuorisotalo, Nuorten toimintakeskus Happi, Pihlajamäen nuorisopuisto.
Näiden lisäksi on kahtena kesänä toteutettu projektiluontoisesti Kiasma Wall sekä käytössä on
liikkuvina maalauspintoina katutaidevaunu sekä pakettiauto, jotka ovat monissa tapahtumissa
mukana.
Vuoden 2014 aikana seinillä maalattiin omaehtoisesti yli 1 000 isompaa teosta, joiden minimikoko
on n. 6m X 2,5m. Yhden maalauksen tekemiseen kuluu useita kymmeniä maalipurkkeja ja useita
tunteja, parhaimmillaan seinillä vietetään kokonainen päivä.
Suomen suurin maalauspaikka sijaitsee Kalasatamassa. Rakennustöiden edistyessä maalauspaikat
vähenevät ja tämän hetkisen tiedon mukaan paikat ovat pystyssä vielä kesän 2015.
Nuorisoasiainkeskus on nähnyt tärkeänä ennakoida tilannetta järjestäen Kalasatamalle korvaavia
paikkoja tasaisesti ympäri Helsinkiä.
Tällä hetkellä maalauspaikat ovat niin sanottuja 24/7 paikkoja eli aina saavutettavissa ja
käytettävissä vapaaseen maalaamiseen. Paikat sijaitsevat kiinteiden rakenteiden yhteydessä kuten
aitarakenteissa. Turun kaupungissa on hyväksi todettu malli, jossa maalauspaikat ovat eri paikoissa
kiertäviä rakennelmia. Sama malli on tarkoitus ottaa käyttöön myös Helsingissä. Tällöin maalauksia
nähdään eri ympäristöissä ja eri paikat luovat oman tunnelmansa maalauksiin. Maalauspaikka on
myös mahdollista siirtää helpommin jos ympärillä tapahtuu lieveilmiöitä.
Liikkuvien maalauspaikkojen lisäksi on suunniteltu pysyvien kaupunkirakenteiden maalaamista
kuten alikulkutunneleita.
1)   Nuorisoasiainkeskus on saanut pääosin positiivista palautetta katutaideaidoista. Ihmiset käyvät
katsomassa maalauksia, niistä otetaan runsaasti kuvia ja maalaukset koetaan upeina. Negatiivinen
palaute ei koske maalauksien sisältöjä laisinkaan vaan ympäristön siisteydestä. Jäteastioista etsitään
maalipurkkeja joissa olisi maalia vielä. Niillä sotketaan lähiympäristöä ja myös maalauksia.
Katutaideaidoille on järjestetty lukitut maalipurkkien keräysastiat. Maalipurkit käytetään
pääsääntöisesti tyhjäksi ja jos maalia jää runsaasti yli, maalarit ottavat purkit mukaansa. Kuitenkin
maalauspaikoille jätetään purkkeja joissa on hiukan maalia. Tyhjänä ollessaan maalipurkki voitaisiin
laittaa metallijätteeseen mutta koska ei voida tietää, onko maalia jäljellä, maalipurkkeja on käsitelty
vaarallisena jätteenä (ent. ongelmajäte).
Jäteastioita on kaadettu jolloin sisältö on levinnyt ympäristöön. Paloturvallisuusriski on noussut
esiin kesän 2014 aikana. Yksi jäteastia on poltettu tahallisesti ja kaksi maalauspaikkaa on yritetty
polttaa. Maalauspaikat on pääosin tehty palosuojatusta korkeapainelaminaatista.
Jäteastiat tarvitsevat palosuojatut astiasuojat.
Maalareilta tulleiden palautteiden pohjalta toivotaan vahvasti lukittuja jäteastioita sekä
ohjekylttejä, joista käy ilmi maalareiden itsensä luomat säännöt. Lisäksi opastekylteissä tulisi olla
lähiympäristön palvelut esillä kuten kaupat ja wc:t.
Kyltit osoittavat ja korostavat mihin saa maalata luvallisesti.
2) Nuorten aloitejärjestelmä Ruudin kautta on tullut aloite Haaga/Kannelmäen alueen
maalauspaikasta sekä maalareiden keskusteluista Itä-Helsingin maalauspaikka.
Maalauspaikat on tarkoitus toteuttaa ns. merikonteilla. Paikan pystyttäminen ja purkaminen on
nopeampaa. Merikontti ei tarvitse kiinteitä rakennelmia.
Liikkuvampi paikka mahdollistaa nuorten aloitteisiin vastaamisen nopeammin, jos konttia voidaan
siirtää alueen sisällä paikasta toiseen.

Kuka tekee Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen katutaidetoimisto suunnittelee toteutuksen
yhteistyössä rakennusviraston ja liikuntaviraston kanssa.

Lopputulokset 1) Maalijätteen määrä vähenee ympäristöstä, jolloin maalaukset ja ympäristö pysyy siistimpänä.
2)   Helsingin alue saadaan katettua kokonaan.
Katutaidepaikat pysyvät hyvässä käyttöasteessa - maalauksia tehdään luvallisille paikoille.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Kaupunkilaisten omaehtoinen tekeminen lisääntyy ja katutaidetta tehdään luvallisesti asuinalueilla.

Haettu rahoitus 52 900 €
Muu rahoitus -



Päätös esitys 15 000 €
PERUSTELU Kannelmäen kaupunkipuisto –hankkeessa on varauduttu graffitiseinän rakentamiseen. Esitetään,

että Kannelmäen kiinteän maalauspaikan lisäksi tässä hankkeessa pilotoidaan yksi tai kaksi liikkuvaa
maalauspaikkaa, joiden käyttöä seurataan ja arviodaan.



24.Lännen alueen matalan kynnyksen liikuntaprojekti

Hankkeen hallinnoija Nuorisoasiainkeskus Munkkiniemi  Munkkivuori  Pitäjänmäki
Pikku Huopalahti

Toteutusaika 01.2015 – 12.2016
Mitä tehdään Järjestämme matalan kynnyksen liikuntatoimintaa nuorille sekä toteutamme varustepankin, joka on

myös alueen asukkaille ja toimijoille ilmaiseksi käytössä.
Vuoden 2015 alusta aloitetun Läntisen nuorisotyöyksikön liikuntaprojektin tarkoituksena on luoda
alueen nuorille matalan kynnyksen liikuntatoimintoja. Järjestämme jo alkaneiden kerhojen ja
tapahtumien lisäksi koko alueen nuorille helposti lähestyttäviä ja ilmaisia liikuntatoimintoja.
Aloitamme myös vain tytöille suunnattuja toimintoja. Jo käynnissä olevat toiminnot ovat
vuosittaiset salibandy- ja futsal- turnaukset, ulkojääkiekko, futsal- kerho ja pienet yksittäiset
tempaukset nuorisotaloilla.
Alkaneiden kerhojen lisäksi luomme uusia toimintoja seuraavanlaisella mallilla:
lajikokeilu >  toiminnan aloitus > jatkajien kartoitus > toiminnan jatkuminen
Ideana on siis luoda hyvin matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia kaikille alueen nuorille.
Projektin yhtenä tavoitteena onkin luoda kaikille alueen nuorille ilmainen mahdollisuus harrastaa
liikuntaa ilman, että on sitouduttava varsinaiseen seura- toimintaan. Luomme samalla
mahdollisuuksia myös sellaisille nuorille, joilla on negatiivinen asenne urheilua kohtaan esimerkiksi
koulu- liikunnasta saatujen kokemusten myötä.
Uudet toiminnot alkavat siis lajikokeilulla, joka alkaa nuorten kanssa visioinnilla siitä minkälaista
urheilua he haluaisivat harrastaa. Jos toiminta on riittävän kiinnostavaa hoidamme nuorille tilan,
välineet ja ammattitaitoisen ohjaajan, jonka kanssa harrastusta on helppo jatkaa.
Kerhon tai vastaavan toiminnon toteuttamisen aikana kartoitamme osallistujista, mahdollisista
vapaa-ehtoisista ja työntekijöistä sellaiset henkilöt, jotka voisivat jatkaa toimintaa rahoituksen
päätyttyä. Ideana on siis kouluttaa samalla toimintaan osallistuvista sellaiset henkilöt, jotka
jatkaisivat toimintaa ns. ”omin voimin” toiminnan päätyttyä. Tämä takaa sen, että kerhot ja kurssit
pystyisivät jatkumaan projektin päätyttyä.
Varustepankit kerätään nuorisotaloille, joista välineitä ja varusteita on mahdollista tulla lainaamaan
myös muiden alueen toimijoiden ja asukkaiden käyttöön. Lajeina ovat futsal, jalkapallo, salibandy ja
frisbee- golf. Lisäksi hankimme tyttöjen toiveiden mukaan eri lajeihin soveltuvia varusteita.
Esimerkkinä mainittakoon varustepankin hyödyllisyydestä Meilahden koululla pyörivä futsal- kerho,
jossa on 30 osallistujaa. Tällä hetkellä heistä vain neljällä on sisäliikuntakengät käytössään.

Miksi tehdään Tavoitteenamme on löytää ja tavoittaa mahdollisimman suuri osa alueen nuorista ja löytää heille
liikuntaharrastus. Osalla sellainen on, mutta erityisesti asiakkaamme ja tuntemamme alueen nuoret
Pitäjänmäen ja Pikku Huopalahden alueella ovat tällaisen toiminnan tarpeessa. Alueen
maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat ongelman keskiössä taloudellisten realiteettien vuoksi.
Monilla nuorilla tai heidän perheillään ei yksinkertaisesti ole varaa osallistua seurojen toimintaan.
Toisaalta osa asiakkaistamme on sellaisia nuoria, jotka ovat jättäytyneet pois liikunnallisista
toiminnoista esimerkiksi koululiikunnasta saatujen huonojen kokemusten vuoksi.
Projektissamme liikuntaan osallistuminen on jo itsessään arvo. Tavoitteenamme ei siis ole tuottaa
"urheilijoita". Toisaalta, jos joku nuorista haluaisi alkaa harrastamaan urheilua aktiivisemmin
ohjaamme hänet paikallisten seurojen pariin.
Teemme jatkossa yhteistyötä myös koko alueen muiden toimijoiden kanssa, jotta hekin pystyvät
hyödyntämään toimintojamme. Esimerkiksi sosiaaliviraston asiakkaita voisi ohjata matalan
kynnyksen toimintojen pariin, kuten myös seuroissa urheilun lopettavia nuoria.
Suurin taustaongelma projektin suhteen on se, että meillä ei ole riittävästi tiloja ja varusteita
tuottaa toimintoja. Tarvitsemme myös taloudellista tukea toimintojen vetäjien palkkaamisen
alkuvaiheessa.

Kuka tekee Projektin tekee seuraava työryhmä:
Länyn henkilökunta: Lauri Mylläri, Rände Rännäli, Jussi Niiles, Mertsi Berg, Ilkka Lindberg ja
Joni Oksanen sekä toiminnanjohtaja Mikko Johansson.
Osastopäällikkö Mikko Vatka.

Lisäksi hyödynnämme eri lajien ohjaajia projektin alkuvaiheessa sekä konsultoimme virastomme
henkilökuntaa ja eri alojen ammattilaisia.

Lopputulokset Hankkeen lopputuloksena on toimintamalli, jota voidaan viedä muuallekin Helsinkiin. Hanke tuottaa
siis alueelle matalan kynnyksen liikuntatoimintoja, jotka jatkuvat vertaisohjaajien pyörittämänä.
Tavoitamme myös suuren joukon uusia nuoria, joiden kanssa teemme työtä kasvatusalan
ammattilaisen näkökulmasta.
Hanke auttaa suuren määrän nuoria löytämään itselleen mukavan ja tärkeän liikuntaharrastuksen.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Alueen nuoret, muut toimijat ja esimerkiksi seurat lähentyvät toisiaan jolloin kokonaisuudessaan
alueen asukkaat arvostavat ja tuntevat toisiaan paremmin. Lähiöissä tapahtuva liikuntatoiminta ja
nuoret saavat arvostusta koko kaupungin ja ulkopaikkakuntalaistenkin silmissä.

Haettu rahoitus 70 000 €



Muu rahoitus -
Päätös esitys 0 €
PERUSTELU Hankkeen kohdealueina ovat pääsääntöisesti hyvän tulotason ja korkean arvostuksen

kaupunginosat. Hanketta ei suoranaisesti voi pitää myöskään investointina, johon lähiörahasto on
ensisijaisesti tarkoitettu. Hankkeen ideaa pidetään kuitenkin hyvänä ja tarpeellisena ja toivotaan,
että rahoitusta voisi löytyä esim. lähiöprojektin kautta.



25.Nuorisotalon uudistaminen asukastalotoimintoihin

Hankkeen hallinnoija Nuorisoasiainkeskus Kallahti
Toteutusaika 2015
Mitä tehdään Kallahden nuorisotalon uudistaminen ja modernisoiminen. Peilit saliin (tanssitoiminta, muu

liikunta), kameravalvonta nuorisotalon tiloihin (aula, sali, pelihuone), takan purkaminen (lisätilaa
peli/kokoushuoneeseen), jalkapallokaukalo, seinäkaiuttimet, liikuntasalin väliverho. Takkahuoneen
peiliseinä.

Miksi tehdään Nuorisotilamme käyttöaste on huomattava ja toimintaa on joka päivä ja koko päivän. Tilojen suuren
kuormituksen vuoksi on järkeistettävä tilojen käyttöä. Tanssitoimintoja sekä muita liikuntalajeja
varten salin suljettavat peilit olisivat välttämättömät. Nuoret ja henkilökunta toivoisivat
kameravalvontaa turvallisuuden lisäämiseksi ja valvonnan tueksi (esim. viikonloput). Takka on ollut
käyttämättä ja vie turhaa tilaa käytännön työltä, joten puramme takan, jotta saamme lisää tilaa
nuorille. Jalkapallokaukaloa on suuresti toivottu mahdollistamaan salin aktiivinen jalkapallotoiminta
ja estämään pallon karkailu ja tuomaan lisää turvallisuutta (törmäyksen esto). Liikuntasalin väliverho
jakamaan tila, jolla mahdollistetaan eri liikuntalajien (ja musiikkitoiminnan) harrastaminen samaan
aikaan.

Kuka tekee Vuosaaren nuorisotyöyksikkö koordinoi uudistuksia yhdessä maahanmuuttajajärjestön
(finnMamu) kanssa. Työ tilataan tapauskohtaisesti ja kilpailutetaan tarvittaessa viraston sääntöjen
mukaisesti.

Lopputulokset Nuorisotalo palvelee entistä paremmin laajaa alueellista käyttäjäkuntaa ja mahdollistaa
asiakasryhmämme (nuoret) turvallisen ja maksuttoman harrastustoiminnan tiloissamme. Myös
lähes kaikki järjestöt, jotka päivittäin tiloissamme toimivat hyötyvät uudistuksista. Salin väliverho
mahdollistaa kahden järjestön toimimisen salissa samanaikaisesti, jolloin voimme entistä paremmin
palvella alueen asukkaita. Lisätila tulee tarpeeseen omassa sekä järjestötoiminnassa.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Toimimme päivittäin yhteistyössä FinnMamu- järjestön kanssa, jonka perustoimintoihin kuuluu
maahanmuuttajataustaisten äitien kotouttaminen tuomalla heidät monipuoliseen ja toiminnalliseen
yhteisöön. Yhteistoiminnassa suomenkieli kehittyy, kulttuurit kohtaavat ja luomme positiivista
yhteiseloa äitien ja lasten/nuorten kanssa. Teemme aktiivisesti rasisminvastaista työtä ja tarjoamme
tilojamme eri järjestöjen käyttöön. Tiloissamme toimii myös paljon erilaisia harrastus- ja
liikuntakerhoja, järjestämme yhteistapahtumia ja alueellisessa nuorisotyössä tavoitamme
päivittäin  60 - 150 nuorta.

Haettu rahoitus 20 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 20 000 €
PERUSTELU Hanke parantaa tilankäyttömahdollisuuksia ja monipuolistaa asukkaille tarjottavia palveluita

nuorisotalossa, jonka kävijämäärät ovat kasvussa. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen sekä on
myös Lähiöprojektikauden 2012–2015 tavoitteiden mukainen. Tilan omistaja tilakeskus tulee olla
mukana hankkeessa.



26.Oulunkylän nuorisotalon perusparannus

Hankkeen hallinnoija Nuorisoasiainkeskus Oulunkylä
Toteutusaika 2015
Mitä tehdään Hakemus koskee Oulunkylän nuorisotalon toiminnallisuuden parantamista. Talossa toimii toisella

puolella Työväenopisto.
Rahoitusta haetaan sisätilojen kunnostamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä väline- ja
kalustehankintoihin.
Yhteisen aulatilan (Työväenopiston kanssa) tilanjako, tyyli ja käyttö suunnitellaan ja toteutetaan
uusiksi.
Saliin hankitaan täydennystä äänentoistolaitteistolle ja esiintymisvaloille. Peili korjataan ja sille
hankitaan kunnon suojaverho. Salin lattia uusitaan turvalliseksi.
Keittiö uusitaan kokonaan laitteineen.
Olohuone tärkeimpänä tilana uusitaan toimivammaksi tilanjaon ja sisustuksen vaihtamisella.
Tilojen pintaremontin maksaa Tilakeskus. Kaikki seinät tasoitetaan ja maalataan.
Nuorisotalon huoneet suunnitellaan, korjataan ja kalustetaan uusiksi käyttäjätarpeiden
näkökulmasta. Edistetään avoimuutta ja näkyvyyttä esimerkiksi lasiovien avulla.
Suositaan materiaalien vaihdossa melua vähentäviä elementtejä.

Miksi tehdään Tilat ovat jääneet 1990-luvun tasolle. Kalusteet ovat vanhanaikaisia, kuluneita, rikkinäisiä ja
epäyhteneväisiä. Sisustusilme on laitosmainen ja ei tue modernia käsitettä viihtyisästä
yhteisöllisestä tilasta tai nuorisotalosta.
Ongelmia tiloissa:

Salin lattia on liian liukas ja vaarallinen lasten pallopeleihin.
Keittiökalusteet ovat kuluneita ja osittain rikki.
Huonekalut ovat kuluneita ja rikkinäisiä.
Toiminnan suurennettua vuosi vuodelta ja tilojen pienennettyä nykyinen neliömäärä ei
toimi tehokkaasti.
Suljetut huoneet vaikeuttavat turvallisuuden valvomista.

Nuorisotyö laajenee Oulunkylässä tehokkaasti vuosina 2015–2020 kun solmitaan
yhteistyösopimuksia alueen urheiluseurojen ja seurakunnan kanssa. Nuorien kävijöiden määrän
reipasta nousua odotetaan lähivuosina ja siten myös nuorisotalon houkuttelevuus modernina
paikkana on avainasemassa.

Kuka tekee Sisustusarkkitehtuurisen suunnittelun toteuttaa Aalto-yliopisto kuunnellen järjestöjen toiveita ja
nuoria osallistaen.
Osan sisustustöistä tekee taloa käyttävät lapset ja nuoret.
Pintaremontin hoitaa Tilakeskus.
Muista korjauksista vastaa Nuorisoasiainkeskuksen tekninen isännöitsijä.

Lopputulokset Nuorisotalo muutetaan yhteisölliseksi, turvalliseksi, avoimemmaksi ja värikkääksi alueen asukkaiden
yhdistysten ja nuorisotoimen paikaksi. Talon sali toimii uusittuna Oulunkylän toimijoiden modernina
kokous, konsertti, liikunta ja tapahtumatilana, ja siten vastaa tarkoitustaan paremmin.
Tilojen käyttöaste on jo nyt korkea, mutta remontin jälkeen se nousee vielä asukasyhdistysten
löydettyä talon itselleen. Nuoriso kokee paikan paremmin omakseen ja näköisekseen ja
kävijämäärät nousevat.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Talon käyttäjinä ovat lapset ja nuoret sekä erilaiset alueella toimivat järjestöt kuten Päiväkoti
Norppa, Eläkkeensaajat, Harmaasudet, Englanninkielinen päiväkoti, Työväenopisto, Lastenliitto,
MLL, Malmin Psykiatrinen Poliklinikka, Elävä Ilmaisu ry, Hukka, Pohjoinen Psykiatria ja Päihdekeskus.
Nuorisotalo sijaitsee Oulunkylän ytimessä Ogeli-ostoskeskuksen, kirjaston, juna-aseman ja
terveysaseman vieressä joka on alueen tärkeä kulttuurin ja muiden palveluiden keskipiste.
Oulunkylän suosio on kasvussa erityisesti lapsiperheiden osalta.
Oulunkylän 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.

Haettu rahoitus 118 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 0 €
PERUSTELU Oulunkylän nuorisotalo on toistaiseksi suljettu tapahtuneen vesivahingon takia. Kohteen omistaa

KOy Helsingin toimitilat. Tässä vaiheessa lähiörahaston ei ole tarkoituksenmukaista rahoittaa
perusparannushanketta esitetyin suunnitelmin.



27.Torppis kuntoon nuorille ja asukkaille!

Hankkeen hallinnoija Nuorisoasiainkeskus Torpparinmäki
Toteutusaika 4.2014 – 11.2015
Mitä tehdään Kehitetään Torpparinmäen nuorisotalon ja peruskoulun sisätiloja sekä pihaa niin, että se palvelee

alueen eri-ikäisiä asukkaita ja parantaa sekä alueen asukkaiden ja opiskelijoiden viihtyvyyttä,
omatoimisuutta sekä yhteisöllisyyttä.
Vähentää tilojen tyhjäkäyttöä ja antaa asukkaille "asukastalomaisen" tilan.
Koulun, asukkaiden ja nuorisotalon yhteiskäytössä oleva sali (myöhemmin Gaia) remontoidaan ja
uusitaan tämän päivän vaatimusten mukaiseksi. Vuoden 1999 jälkeen talon valmistuttua salille ei
ole tehty mitään ja paikat hajoavat käsiin.
Myös piha vaatii remontointia, sinne hankitaan monitoimikaukalo/ulkosalibandykaukalo
alustoineen ja katsomoineen sekä tuoli- ja pöytäryhmiä, kasvatuslaatikoita kasveineen,
purjeita/varjoja yms.
Nuorisoasiainkeskus on panostanut Torpparinmäessä kouluyhteistyöhön ja nuorten viihtyvyyteen
alueella.
Kesällä ja syksyllä 2014 teimme koulun ja nuorisotilan tiloihin remonttia. Määräraha ei kuitenkaan
millään riittänyt kaikkeen, joten alla olevat asiat on tekemättä.
Gaiassa (140 m2) pitää vielä vaihtaa täysin kulunut ja jo turvallisuuteen vaikuttava lattiapinta
(puulattia) uuteen, hankkia uudet valojärjestelmät ja äänentoisto rikkoutuneiden tilalle.
Sekä varustaa sali uusilla säilyttimillä, peileillä, oppilaspöydillä ja -tuoleilla, kohdevaloilla, verhoilla ja
akustoseinäpaneeleilla yms. Vaaralliset patterit myös koteloidaan ja tilaa maalataan mm.

Miksi tehdään Sali on todella huonokuntoinen ja sen kunto rajoittaa tilan käyttöä. Asukkaat sekä
yhdistykset haluaisivat  (mm. vauvamuskari) lainata tilaa, mutta lattian kunnon vuoksi on liian
vaarallista.
Salissa nuoret haluaisivat pelata myös pallopelejä, järjestää discoja yms. tapahtumia, mutta
rikkoutuneen lattian, äänentoiston ja valojärjestelmän vuoksi se on mahdotonta.
Piha on harmaa asfalttipiha, siellä ei ole mitään nuorille (pienille pari kiipeilytelinettä) eikä
asukkaille. Harrastamiseen ei ole mahdollisuutta ja piha on todella ankea ja harmaa.
Pihasta halutaan tehdä alueen yhteinen kokoontumispaikka, missä viihtyvät lapset, nuoret, aikuiset
sekä tietenkin koululaiset.

Kuka tekee Torpparinmäen nuorisotalo/ Nuorisoasiainkeskus, Torpparinmäen peruskoulu, Tilakeskus
Lopputulokset Alueen asukkaiden viihtyvyys ja yhteisöllisyys lisääntyy. Alueen asukkaat, yhdistykset, nuta sekä

eritoimijat voivat järjestää sisätiloissa ja ulkona turvallisesti erilaista toimintaa, eivätkä tilat seiso
tyhjinä.
Pihan käyttö laajenee ja lisääntyy, kun siellä voi harrastaa ja kesällä ja viikonloppuisin järjestää
erilaisia tapahtumia. Nyt porukat istuskelevat asfaltilla ja käyttö on todella vähäistä. Tämä kuitenkin
on alueen ainut paikka minkä ympärillä nuoriso- ja asukastoiminta pyörii. (Haastateltu asukkaita
tarpeista ja toiveista).
Eritoimijoiden (mm. urheiluseurat, partio, muskari, nukketeatteri, koulu ja nuta)
yhteistyömahdollisuudet parantuvat. Torpparinmäkeen saadaan yhteisöllisyyttä ja toimintaa,
muuten tyhjinä seisoviin tilaan ja pihaan.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Hanke tähtää Torpparinmäen alueen ja sen asukkaiden viihtyvyyden, toiminnallisuuden,
aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.
Monitoimikaukalo palvelee sählyn, koriksen, lentopallon, tenniksen sekä futsalin jne. pelaajia. On
todella helppohoitoinen ja tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön ja palvelee kaikkia alueen
asukkaita ja koululaisia.
Alueella on paljon harrastajia, mutta ympärivuotisen pelaamisen mahdollistava tila puuttuu.
Gaian remontointi laajentaa salin käyttömahdollisuuksia eri yhdistyksille  ja asukkaille.

Haettu rahoitus 145 000 €
Muu rahoitus 15 000 €
Päätös esitys 0 €
PERUSTELU Torpparinmäki on hyvän tulotason ja korkean arvostuksen kaupunginosa, joten ko. nuorisotalon ja

koulun sisätilojen kunnostamisella ei koeta olevan lähiörahaston tarkoituksen mukaisia tuloksia.



28.Vaikuta tekemällä unelmien puutarhassa!

Hankkeen hallinnoija Nuorisoasiainkeskus Jakomäki  Kallahti  Herttoniemi  Koskela
Kumpula  Myllypuro  Pihlajamäki  Rastila
Roihuvuori  Torpparinmäki  Vuosaari  Kontula

Toteutusaika 02.2015 – 12.2015
Mitä tehdään Hankkeen puitteissa rakennetaan ja mahdollistetaan viljelytoiminnan käynnistämistä eri

asuinalueilla. Puutarhaelementeillä vahvistetaan lähiöiden jo olemassa olevia toimintapaikkoja.
esim. vajaakäytössä olevia piha-alueita ja lähipuistoja.
Kohdennetulla rahoituksella pystymme rakentamaan unelmien puutarhoja sisällä, ulkona, pihoilla ja
katoilla yhdessä alueiden asukkaiden kanssa.

Miksi tehdään Investoinnin avulla puutarhaympäristössä toteutetaan eri-ikäisille ja eri toimintakykyisille
kaupunkilaisille toimintaa, joka nostaa asuinalueiden viihtyisyyttä ja eri-ikäisten asukkaiden
sitoutuneisuutta asunalueensa ylläpitoon ja yhteisöllisyyteen. Eri-ikäisten asukkaiden ja green care -
ajattelun avulla lähialueita saadaan paremmin toiminnalliseen käyttöön.
Puutarhanhoito, ruoka, tapahtumat, pelaaminen, oleminen, kahvila ja taiteen eri osa-alueet
yhdessä toteutetussa unelmien puutarhassa kokoaa alueen asukkaat yhdessä tekemään. Jokaiselle
toimijalle löytyy tehtävä minkä kautta saa tuntea kuuluvuuden unelmien puutarhaan.

Kuka tekee Hankkeen tekijätahoina ovat kunkin alueen yhteistyöverkostot, jotka muodostuvat luontevasti
alueen eri toimijoista, kuten kaupunginosayhdistykset, koulut, kirjastot, palvelutalot, leikkipuistot, ja
muut yhdistykset  lähiön toimijoiden mukaisesti.
Kumpulan koulukasvitarhan henkilökunta on tukemassa alueiden viljelytoiminnan onnistumista
sekä koordinoi investointimäärärahan käyttöä.

Lopputulokset Investoinnilla voimme vauhdittaa kaupunkiviljelyä Helsingin eri alueilla ja asuinalueen viihtyisyyden
parantamista sekä nuorten kesätyöllistämistä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Viljelytoiminnalla lisätään alueen asukkaiden mielenkiintoa omaan lähiöönsä.
Viljelytoiminnanlopputuloksen asukkaat pääsevät vaikuttamaan konkreettisesti oman
asuinalueensa ilmapiiriin, ympäristöön ja toimintaan.

Haettu rahoitus 240 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 16 000 €
PERUSTELU Hanke tulisi kytkeä osaksi puistojen tai julkisten tilojen perusparantamista (kuten Kannelmäen

kaupunkipuisto, Kontulan Kalliopuisto ja Maunulanpuisto), jolloin sen vaikuttavuus ja
monihallintokuntainen lähestymiskulma olisi merkittävämpi sekä rahaston näkökulmasta
perustellumpi. Hankkeen pilotoimiselle Jakomäessä, jossa suunnittelutyö on pitkällä, esitetään
osarahoitusta.



29.Koulupäivän toiminnallisuutta aktivoivat koulupihat

Hankkeen hallinnoija Opetusvirasto Ala-Malmi, Keski-Vuosaari, Laajasalo, Malmi,
Mellunmäki, Meri-Rastila Tapanila ja
Herttoniemi

Toteutusaika 09.2015 – 12.2018
Mitä tehdään Kyseessä on kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on suunnitella ja kehittää yhdessä

osallistaen, oppilaiden, kouluväen, liikuntaviraston, Liikkuva koulu –asiantuntijoiden kanssa
koulupihoista ja ulkoilualueista mahdollisimman monipuolisia, viihtyisiä ja toiminnallisuuteen
motivoivia kokonaisuuksia. Yhdessä ideoitu piha palvelee ja tukee lasten, nuorten ja aikuisten
aktiivista ja osallistavaa toimintaa niin koulupäivän aikana, iltapäivisin kerhoissa ja
iltapäivätoiminnassa kuin kouluajan ulkopuolella. Tärkeää on osallistaa lapset
suunnitteluprosessissa, jotta ratkaisuissa päästäisiin mahdollisimman hyvin heidän tarpeitaan
vastaaviksi. Hankkeen tarkoituksena on tukea lähiöiden kouluissa uuden opetussuunnitelman
mukaista toiminnallisen toimintakulttuurin kehittymistä.
Hankkeen tarkoituksena on luoda vuosien 2015–2018 aikana toimivia koulujen piharatkaisuja
toiminnallisten välituntien, kerho- ja iltapäivätoiminnan ja oppituntien käyttöön.
Alueen rakentamiseen käytetään materiaaleja, jotka ovat kestäviä tai kierrätettäviä. Kivistä,
puuhirrestä, hiekasta, auton renkaista ym. rakennettavat labyrintit, temppuradat, katsomot,
istutusalueet, asfalttimaalaukset ym. ovat suunniteltu siten, etteivät ne vaadi turva-alustoja tai
määräaikaistarkastuksia. Rakennettavan alueen koolla, materiaaleilla ja toiminnoilla pyritään
pitämään rakentamis- ja ylläpitokustannukset matalana. Rakennettava alue suunnitellaan sellaiseen
osaan pihaa, että se voi säilyä siinä myös mahdollisen pihan perusparannuksen jälkeen
(huomioidaan pihan salaojitus, pinta, sadevesikaivot). Koulujen pihoille hankitaan kestävä
välinelaatikko tai ulkovälinevarastoon varataan tilaa ulkoleikkivälineiden säilytykseen.
Hankekouluiksi esitetään perusopetuslinjan kouluista Heteniityn ala-aste, Hietakummun ala-aste,
Mellunmäen ala-aste ja Meri-Rastilan ala-aste. Ruotsinkielisistä kouluista esitetään Staffansby
lågstadieskolan ja Degerö lågstadieskolan. Hankkeen aikana voi koululistaan tulla peruutuksia, joten
varaudutaan esittämään korvaavia kouluja tarpeen mukaan.

Miksi tehdään Monipuolinen ja toiminnallisuutta tukeva koulupiha tukee uuden opetussuunnitelman pedagogista
kehittämistä ja lisää oppilaiden fyysistä aktiivisuutta. Koulupihojen varusteet ja välineet lisäävät
lähiöiden koulujen vetovoimaisuutta ja mahdollistavat fyysisen kunnon kehittämisen myös muille
alueen asukkaille. Kaupungin kouluista jo 75% on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön Liikkuva
koulu –hankkeessa ja siksi koulupihojen kehittäminen toiminnallisuutta tukemaan on ensiarvoisen
tärkeää. Hanke liittyy tiiviisti Lähiöprojektin lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen liikunta-, rakennus-
ja opetusviraston yhteistyössä sekä uuteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan 2016. Helsingin
suomenkielisten koulujen tavoitteena on, että kaikkien koulujen välitunnit ovat toiminnallisia
vuonna 2016. Helsingin kaupungille myönnettiin opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2014
Liikkuva koulu -kuntapalkinto.

Kuka tekee Mukana on opetusviraston projektiryhmä, joka koostuu perusopetuslinja asiantuntijoista sekä tila-
ja hankintapalveluiden asiantuntijoista. Yhteistyötä tehdään liikuntaviraston ja rakennsuviraston
kanssa, sekä Liikkuva koulu –asiantuntijoiden kanssa. Keskiössä on tietenkin oppilaat, opettajat,
iltapäivätoiminnan palveluntuottajat ja muut  koulun sidosryhmät.

Lopputulokset Lopputuloksena on piharatkaisuja, joissa kestäviä ja kierrätettäviä ratkaisuja sekä
toiminnallisuuteen aktivoivia välineitä ja turvallisuutta lisääviä elementtejä, kuten valoja ja alueita
toiminnallisuuden mukaan.
Hankekauden päätösseminaari pidetään joulukuussa 2018. Toimivia ratkaisuja ja hyväksi todettuja
ideoita hyödynnetään koulujen perusparannusten yhteydessä sekä uusia kouluja suunniteltaessa.
Hankkeen päätyttyä toteutetaan oppilaskuntien koulukohtaiset palautekyselyt projektin
onnistumisesta ja oppilaiden vaikutusmahdollisuuksista sekä tehdään itsearviointi
projektiryhmäläisille.

Lähiö arvostuksen
nostaminen

Hankkeen tarkoituksena on nostaa Helsingin lähiöiden koulujen vetovoimaisuutta ja vahvistaa
koulujen mahdollisuuksia kehittää toiminnallisia oppimisympäristöjä koulupihoja hyödyntäen.

Haettu rahoitus 300 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 100 000 €
PERUSTELU Hankkeen suunnittelu on vielä osin kesken ja kohteiksi päätyvät koulut ovat vielä varmistamatta.

Hankkeelle esitetään rahoitus ensimmäiselle vuodelle, jotta ensimmäiset kohteet voidaan
toteuttaa. Kohteet tulee valita niin, että niillä on mahdollisimman suuri vaikutus alueen
arvostukseen.



30.Kannelmäen kaupunkipuiston ulkoliikuntapisteet

Hankkeen hallinnoija Liikuntavirasto Kannelmäki
Toteutusaika 05.2015 – 06.2016
Mitä tehdään Kannelmäen kaupunkipuiston yleissuunnitelmassa oleva Kannelmäen kuntolenkin muodostaa noin

3,0 km pituinen, puistokäytäviä ja kevyen liikenteen reittejä noudattava kehämäinen ulkoilureitti,
jonka varrelle sijoitetaan helminauhamaisesti kahdeksan ulkoliikuntapistettä.

Miksi tehdään
Kuka tekee Liikuntavirasto vastaa kuntoilupisteiden rakentamisesta. Rakennusvirasto vastaa muista

kuntolenkkiin liittyvistä rakenteista ja anoo sille erikseen lähiörahaa.
Lopputulokset
Lähiö arvostuksen
nostaminen
Haettu rahoitus 350 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 350 000 €
PERUSTELU Hanke on osa suurta Kannelmäen kaupunkipuisto –hanketta, joka on suunniteltu laajana

yhteistyöhankkeena. Hanketta varten on tehty yleissuunnitelma yhdessä lähiöprojektin ja useiden
muiden hallintokuntien kanssa. Suunnitelmaan on tutkittu alueen mahdollisuudet, käyttäjien
tarpeet sekä kuultu käyttäjiä.
Kaupunkipuisto on tärkeä toiminnallinen ja imagollinen kokonaisuus Kannelmäen alueella, jossa
lähiliikunta- ja ajanviettomahdollisuudet ovat nykyisellään heikot ja alueen julkisten tilojen
laatutaso selkeästi heikentynyt. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen sekä on myös
Lähiöprojektikauden 2012–2015 tavoitteiden, erityisesti kaupunkipuistojen kehittämisteeman,
mukainen.
Hankkeeseen tulee ottaa mukaan nuorisoasiainkeskuksen tarve viljelytoiminnan käynnistämiselle ja
pyrittävä mahdollistamaan eri-ikäisten ja eri toimintakykyisten asukkaiden kaupunkiviljely. Lisäksi
hankkeessa tulee huomioida Kannelmäen palvelutalon tarve alueelle, jolla voi järjestää tilaisuuksia
lähialueen asukkaiden ja päiväkodin lapsien kanssa.



31.Kannelmäen liikuntapuisto, lähiliikuntapaikka

Hankkeen hallinnoija Liikuntavirasto Kannelmäki
Toteutusaika 2015
Mitä tehdään Kannelmäen liikuntapuistoon rakennetaan lähiliikuntapaikka.

Tärkeäksi koettu lähiliikuntahanke Kannelmäen liikuntapuistossa, jolle ei kuitenkaan löydy
liikuntatoimen nykyisessä (pienennetyssä) investointiraamissa toteutusrahaa. Hanketta varten on
(lähiörahalla saadulla rahalla) tehty yleissuunnitelma yhdessä lähiöprojektin ja muiden
hallintokuntien kanssa, jossa on tutkittu alueen mahdollisuudet, käyttäjien tarpeet sekä kuultu
käyttäjiä.

Miksi tehdään Kaupungin strategiaohjelmassa vuosille 2013–2016 tavoitteena on, että helsinkiläisten terveyttä
edistävä liikunta lisääntyy ja liikkumattomuus vähenee. Lähiliikuntapaikkahankkeiden toteuttamisen
näkökulmasta nämä tavoitteet tarkoittavat sitä, että kaupungin alueita kartoitetaan ja kehitetään
niin, että kipeimmin lähiliikuntapaikkoja tarvitsevat alueet todella saavat niitä.

Kuka tekee Liikuntavirasto, tekninen yksikkö.
Lopputulokset Kannelmäen liikuntapuisto sijaitsee luontevasti päiväkotien ja koulujen läheisyydessä ja sen

lähiliikuntaolosuhteiden kehittämisen uskotaan tavoittavan laajan käyttäjäjoukon.
Lähiö arvostuksen
nostaminen

Käyntikerrat niissä liikuntapuistoissa, joihin lähiliikuntapaikka on toteutettu, on kasvanut huimasti.
Lähiliikuntapaikat tukevat päivittäistä arkiliikuntaa. Lähiliikuntapaikat tavoittavat erityisesti lapset ja
nuoret sekä lapsiperheet ja sellaiset, jotka ovat riippuvaisia lähiympäristön tarjoamista
liikuntamahdollisuuksista.

Haettu rahoitus 400 000 €
Muu rahoitus -
Päätös esitys 400 000 €
PERUSTELU Hanke on osa suurta Kannelmäen kaupunkipuisto –hanketta, joka on suunniteltu laajana

yhteistyöhankkeena. Hanketta varten on tehty yleissuunnitelma yhdessä lähiöprojektin ja useiden
muiden hallintokuntien kanssa. Suunnitelmaan on tutkittu alueen mahdollisuudet, käyttäjien
tarpeet sekä kuultu käyttäjiä.
Kaupunkipuisto on tärkeä toiminnallinen ja imagollinen kokonaisuus Kannelmäen alueella, jossa
lähiliikunta- ja ajanviettomahdollisuudet ovat nykyisellään heikot ja alueen julkisten tilojen
laatutaso selkeästi heikentynyt. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen sekä on myös
Lähiöprojektikauden 2012–2015 tavoitteiden, erityisesti kaupunkipuistojen kehittämisteeman,
mukainen.
Hankkeeseen tulee ottaa mukaan nuorisoasiainkeskuksen tarve viljelytoiminnan käynnistämiselle ja
pyrittävä mahdollistamaan eri-ikäisten ja eri toimintakykyisten asukkaiden kaupunkiviljely. Lisäksi
hankkeessa tulee huomioida Kannelmäen palvelutalon tarve alueelle, jolla voi järjestää tilaisuuksia
lähialueen asukkaiden ja päiväkodin lapsien kanssa.


