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Esipuhe

Tero Santaoja
projektipäällikkö

Rikhard Manninen
Lähiöprojektin puheenjohtaja

L
ähiöprojektin toimintakausi 2012–2015, ”Sivistys on siistiä”, on edennyt 
vuoteen 2014. Vuoden aikana on jatkettu kaupunginhallituksen linjaami-
en esikaupunkien kehittämistoimien organisointia ja integrointia. Toimin-
taan on sisällytetty vaikuttavuuden jatkuva arviointi, toimenpiteiden näky-

vyyden korostaminen ja perusteltu kohdistaminen oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.
Kuluneena vuonna Lähiöprojektissa on keskitytty nykyisten hankkeiden toimin-

nan tehostamiseen ja vaikuttavuuden vahvistamiseen. Erityistä painoarvoa on koh-
distettu hankkeiden viestintään, jotta hyvät asiat nousevat esille ja edesauttavat lähi-
öiden näkyvyyttä myönteisessä valossa. Kehittämällä hankkeiden ja virastojen yhteis-
tä viestintää osana lähiökehittämistä luomme paremmat lähtökohdat toiminnan in-
tegroimiselle ja alueellisen identiteetin ja kaupunginosatuntemuksen vahvistumisel-
le. Yhä enemmän on nähtävissä muun muassa se, miten asukkaiden paikallisiden-
titeetti syntyy oman kaupunginosan, kotialueensa kautta. Nuorten hyvinvointikerto-
muksen mukaan nuorten helsinkiläisten keskuudessa oma kaupunginosa on hyvin 
keskeinen identiteettiä vahvistava tekijä. 

Vuosi 2014 on ollut vahvasti julkisen ympäristön kehittämiseen tähtäävää. Lähiö-
projekti on osallistunut aktiivisesti teemallisten kohteiden, erityisesti asemakeskusten 
ja kaupunkipuistojen parantamiseen laatimalla yleissuunnitelmia yhteistyössä mui-
den hallintokuntien kanssa. Ottamalla ympäristön suunnitteluun mukaan alueen toi-
mijoita on onnistuttu luomaan monipuolisemmat suuntaviivat ja tavoitteet toteutuk-
sen tueksi. Muun muassa Kontulan Kalliopuistoon, Pohjois-Haagan asemalle ja Kan-
nelmäen Vanhaistenpuistoon laadittiin suunnitelmat, joiden laadintaan osallistuivat 
toteuttajavirastojen lisäksi myös palveluhallintokunnat, jotka alueella päivittäin toi-
mivat. Hallintokuntien asiantuntijoilla on paras tuntemus alueen nykytilanteesta, tar-
peista ja toiveista. Esimerkiksi huonokuntoisen, turvattomaksi koetun puiston akti-
voiminen perustuu käyttäjien sitouttamiseen jo hyvissä ajoin ennen kunnostushank-
keen toteuttamista. Tätä kautta luomme olemassa olevaan ympäristöön kunnostus-
toimenpiteiden yhteydessä julkista tilaa, joka palvelee ajanviettoa, harrastamista ja 
asukkaiden yhteistä tekemistä.

Alueelliseen, kokoavaan lähestymistapaan perustuva suunnittelu on avainasemas-
sa lähiöalueita kehitettäessä. Kohdistamalla rakentamis-, kunnostus- ja sosiaalisia toi-
menpiteitä samaan aikaan samalle alueelle, luomme hyvät lähtökohdat toiminnan vai-
kuttavuudelle. Vuonna 2014 Lähiöprojekti käynnisti yhdessä kaupunkisuunnitteluvi-
raston kanssa Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen. Työ keskittyy täydennysrakentami-
seen ja julkisten- ja palvelutilojen kehittämiseen kulttuuri- ja asukastoimintaa unohta-
matta. Yhteisesti sovituilla päämäärillä ja tekemällä asioita yhdessä vastaamme par-
haiten esikaupunkiemme kehittämisen haasteisiin.
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Tiivistelmä

K
aupunginhallitus hyväksyi 
2.4.2012 (§ 324) Lähiöprojek-
tin projektisuunnitelman kau-
delle 2012–2015. Lisäksi kau-

punginhallitus päätti kehottaa hallintokun-
tia ottamaan vuosien 2012–2015 toimin-
nassaan huomioon Lähiöprojektin tavoit-
teet ja kehittämisteemat sekä jatkamaan 
ja tehostamaan hallintokuntien välistä yh-
teistyötä.

Vuonna 1996 perustettu Lähiöprojekti 
tukee kaupungin strategioiden ja tavoit-
teiden toteuttamista sekä raportoi toimin-
nastaan vuosittain kaupunginhallituksel-
le. Tehtävänä on esikaupunkien yleisten 
kehityslinjojen määritteleminen sekä alu-
eellisten kehittämistoimien organisoimi-
nen ja integrointi. Lähiöprojekti on hallin-
tokuntien yhteistyötä, jonka toiminta pe-
rustuu nelivuotiskausiin ja kiinteään viras-

tojen väliseen toimintaan. Tärkeässä roo-
lissa on myös virastojen välisten kustan-
nustehokkaiden ja innovatiivisten toimin-
tatapojen- ja mallien kehittäminen. Teke-
misen ja toteutuksen lähtökohtana on toi-
mintakauden kattava projektisuunnitel-
ma, jossa määritellään kauden tärkeim-
mät päämäärät ja keinovalikoimat. Suun-
nitelma ohjaa projektin toimintaa koko toi-
mintakauden ajan. Projektikauden 2012–
2015 tunnuksena on: ”Sivistys on siistiä”. 

Vuonna 2014 Lähiöprojektissa jatket-
tiin eri kehittämishankkeiden organisoin-
tia, jalkauttamista ja toteuttamista. Hank-
keiden toiminta keskittyi kehittämistä vaa-
tiville alueille, joissa asuntokanta on yksi-
puolista, julkinen ympäristö heikossa kun-
nossa, palveluverkko yksipuolinen, asu-
kastoiminta vähäistä sekä tarve syrjäyty-
misen ennalta ehkäisylle merkittävä. Te-

kemisessä painotettiin alueellista lähes-
tymistapaa, jossa hallintokunnat ohjaavat 
kehittämistoimiaan monipuolisesti eri kau-
punginosiin. Hyvin tärkeässä roolissa on 
yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin sitoutu-
minen, koska hankkeiden resursointi ta-
pahtuu pääosin hallintokuntien talousarvi-
oiden ja oman henkilöstön puitteissa. Ko-
konaisvaltaiseen kehittämiseen perustuva 
Meri-Rastilan kaupunkiuudistus käynnis-
tyi syksyllä 2014.

Asemakeskuksen.täydennysrakentamista.

Kannelmäessä.

Kuva:  S imo Kar isa lo
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Vuonna 2014 laadittiin julkisen ympä-
ristön parantamiseen tähtääviä suunni-
telmia Kontulan Kalliopuistossa, Kannel-
mäen Vanhaistenpuistossa sekä Pohjois-
Haagan asemalla. Jakomäen keskukseen 
laadittiin elävöittämissuunnitelma tuke-
maan alueen asukastoimintaa ja paikallis-
ten nuorten aktivoimista käyttämään aktii-
visemmin julkista tilaa. Korjaustapaohjei-
den laatiminen jatkui Pajamäen alueella, 
johon valmistui uusi aluetarkastelu ja kor-
jaustapaohjeistus syksyllä 2014. Tämän li-
säksi Kannelmäen korjaustapaohjeistuk-
sen laatiminen käynnistyi syksyllä 2014.

Vuonna 2014 keskityttiin kauden pääta-
voitteiden mukaisesti kulttuuri- ja sivistys-
hankkeisiin sekä syrjäytymisen ennalta eh-
käisyyn tähtäävien toimintamallien toteut-
tamiseen ja kehittämiseen.  Lähikoulujen 
vetovoimaan tähtäävissä Tempo-orkesteri 
ja Bändipaja-hankkeissa resursoitiin erityi-
sesti hankkeiden näkyvyyteen kohdealu-
eilla. Hankkeista teetettiin erilliset esitteet 
alueen kotitalouksiin näkyvyyden ja tun-
nettuuden parantamiseksi. Tätä kautta ta-
voitteena on vaikuttaa myös lähikoulujen 
vetovoimaan tuomalla esiin positiivista ja 
ainutlaatuista koulutoimintaa.

Asukkaiden vuorovaikutusmahdol-
lisuuksia ja kaupungin avointa palvelu-
kulttuuria edistettiin jatkamalla esikau-
punkimessujen järjestämistä. Kevääl-
lä 2014 kohdealueena olivat läntiset esi-
kaupunkialueet Malminkartano, Kannel-
mäki, Lassila, Pohjois-Haaga sekä Pitäjän-
mäki. Syksyllä toteutettiin messut itäisiin 
kaupunginosiin, kohdealueena Mellunky-
lä, Myllypuro, Itäkeskus ja Puotila. Kerää-
mällä monipuolinen hallintokuntien ver-
kosto kertomaan alueen ajankohtaisista 
asioista, madallettiin osallistumiskynnys-
tä, tuotiin aluetta koskevat asiat helpos-
ti löydettäväksi sekä parannettiin myös 
vuorovaikutus- ja keskustelukäytäntöjä. 
Kummassakin tilaisuudessa kävijöitä oli 
noin 200–300.

Lähiöprojektin toimintaraha oli vuonna 
2014 yhteensä 585 000 €. Toimintarahaan 
sisältyivät myös vuodelta 2013 siirtyneet 

määrärahat, 112 000 €. Vuoden 2014 ko-
konaiskäyttö oli 439 738 €. Käyttämättä 
jäi 145 262 €, josta osa johtui hankkeiden 
arvioitua vähäisemmistä kustannuksista 
tai aikataulutuksesta, jonka myötä edelli-
sen vuoden toiminnasta koituvat kustan-
nukset ajoittuivat vuoden 2015 puolelle 
ja määrärahoista siirrettiin 112 000 € vuo-
delle 2015.

Vuonna 2014 jatkettiin aktiivista yh-
teistyötä valtion suuntaan asuinalueoh-
jelman merkeissä. Lähiöprojekti vastaa 
”Kaupunginosien Helsinki”-kokonais-
hankkeen koordinoinnista yhdessä kau-
punginkanslian kanssa. Hankekokonai-
suus jakautuu kärkihankkeisiin, jotka ovat 
asuinalueohjelman teemapainotusten mu-
kaisesti: 1) täydennysrakentamisen edelly-
tysten parantaminen, 2) asuinympäristön 
laadun parantaminen sekä uudet toimin-
tamallit ympäristön kehittämiseen sekä 3) 
demokratiatilojen kehittäminen, toteutta-
minen ja toiminnan tukeminen. Vuonna 
2014 näihin kärkihankekokonaisuuksiin 
haettiin kehittämisavustusta 1,68 M€, jos-
ta ARA myönsi haettavaksi 336 600 euroa. 
Vuosien 2013–2015 aikana Helsingin kau-
punki sai avustuksia yhteensä 3 998 421 
euroa, josta maksatukseen on saatu tähän 
mennessä 238 575 euroa. Saatujen avus-
tusten osuus on noin 20 prosenttia koko 
asuinalueohjelman määrärahoista kaikkien 
mukana olevien kasvukeskuskaupunkien 
(Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Lah-
ti, Jyväskylä, Lappeenranta, Turku, Kuo-
pio, Oulu, Pori, Vaasa ja Joensuu) osalta.

Lähiöprojektin laaja eri virastojen edus-
tajista koostuva johtoryhmä kokoontui 
säännöllisesti vuonna 2014 ja mukaan tuli 
uusia edustajia kaupungin eri virastoista. 
Johtoryhmän puheenjohtaja toimii yleis-
kaavapäällikkö Rikhard Manninen kau-
punkisuunnitteluvirastosta sekä Lähiöpro-
jektin projektipäällikkönä Tero Santaoja. 
Lähiöprojektissa toimivat myös projekti-
suunnittelija Pirjo Ruotsalainen, arkkitehti 
Linda Wiksten, tiedottaja Tiina Nuto se-
kä lähiöarkkitehdit Päivi Hellman ja Mus-
tafa Gurler.
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Sammandrag

Operaatio.Pulssin.graffitikurssin.nuori.taiteilija.

Kuva:  S imo Kar isa lo

S
tadsstyrelsen godkände den 
2 april 2012 (§ 324) Förorts-
projektets projektplan för pe-
rioden 2012–2015. Därtill be-

slutade stadsstyrelsen att uppmana för-
valtningarna att i sin verksamhet under 
2012–2015 beakta Förortsprojektets mål 
och utvecklingsteman samt att fortsätta 
och effektivisera samarbetet mellan för-
valtningarna. 

Förortsprojektet som grundades 1996 
stöder fullföljandet av stadens strategier 
och mål samt rapporterar årligen om sin 
verksamhet till stadsstyrelsen. Uppgiften 
är att fastställa allmänna utvecklingsrikt-
linjer för förorterna samt att organisera 
och integrera regionala utvecklingsåtgär-
der. Förortsprojektet är ett samarbete mel-
lan förvaltningarna och dess verksamhet 
bygger på fyraårsperioder samt kontinuer-
lig verksamhet mellan ämbetsverken. Ut-
vecklingen av kostnadseffektiva och inn-
ovativa verksamhetssätt och -modeller 
spelar också en viktig roll. Utgångspunk-
ten för aktiviteterna och genomförandet 
är en projektplan för en verksamhetspe-
riod och där periodens viktigaste målsätt-
ningar och metodurval definieras. Planen 
styr projektverksamheten under hela verk-
samhetsperioden. Mottot för projektperi-
oden 2012–2015 är: ”Bildning är coolt”. 

År 2014 fortsatte Förortsprojektet att 
organisera, förankra och genomföra olika 
utvecklingsprojekt. Verksamheten inom 
projekten fokuserade på områden i be-
hov av utveckling där bostadsbeståndet 
är ensidigt, den offentliga miljön i dåligt 
skick, servicenätverket ensidigt, boende-
verksamheten ringa och behovet att före-
bygga utslagning betydande. I aktiviteter-
na betonades ett regionalt betraktelsesätt 
där förvaltningarna styr sina utvecklings-
åtgärder på ett mångsidigt sätt till olika 
stadsdelar. Engagemang i de gemensamt 
överenskomna målsättningarna spelar en 
mycket viktig roll, eftersom fördelningen 
av resurser till projekten i huvudsak sker 
inom ramen för förvaltningarnas budget-
ar och med deras egen personal. Stads-
förnyelsen av Havsrastböle som baserar 
sig på helhetsbetonad utveckling starta-
de hösten 2014. 

År 2014 utarbetades planer för förbätt-
ring av den offentliga miljön i parken Kal-

liopuisto i Gårdsbacka, parken Vanhais-
tenpuisto i Gamlas samt vid Norra Ha-
ga station. För Jakobacka centrum utar-
betades en plan för att ge liv åt området. 
Planen ska stöda områdets boendeverk-
samhet och aktivera lokala ungdomar att 
använda den offentliga miljön mer aktivt. 
I Smedjebackaområdet fortsatte utarbe-
tandet av anvisningarna om reparations-
sätt. För området färdigställdes en ny om-
rådesgranskning och nya anvisningar om 
reparationssätt hösten 2014. Utöver detta 
började anvisningar om reparationssätt för 
Gamlas utarbetas hösten 2014.

År 2014 låg fokus i enlighet med peri-
odens huvudmål på kultur- och bildnings-
projekt samt på att implementera och ut-
veckla verksamhetsmodeller som har som 
mål att förebygga utslagning. Inom pro-
jekten Tempo-orkesteri (Tempo-orkestern) 
och Bändipaja (Bandverkstaden), vars mål 
är att öka närskolornas dragningskraft, 

lades resurser framför allt på projektens 
synlighet i målområdena. För att öka syn-
ligheten av och medvetenheten om pro-
jekten gjordes separata broschyrer om 
dessa till hushållen i området. Målet är 
att på detta sätt också att öka närskolor-
nas dragningskraft genom att lyfta fram 
positiv och unik skolverksamhet.

Invånarnas möjligheter till växelverkan 
och stadens öppna servicekultur främja-
des genom att fortsätta att ordna för-
ortsmässor. Våren 2014 var målområde-
na de västra förorterna Malmgård, Gam-
las, Lassas, Norra Haga samt Socken-
backa. På hösten genomfördes mässor i 
de östra stadsdelarna, med Mellungsby, 
Kvarnbäcken, Östra centrum och Botby 
gård som målområden. Genom att sam-
la ihop ett mångsidigt förvaltningsnät-
verk för att berätta om aktuella ärenden 
i området sänktes tröskeln för deltagan-
de. Dessutom gjordes ärenden som gäl-
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Abstractler området lätt tillgängliga och växelver-
kans- och samtalsrutinerna förbättrades. 
Båda tillställningarna hade cirka 200–300 
besökare.

Förortsprojektets verksamhetspen-
ning var 2014 sammanlagt 585 000 eu-
ro. I verksamhetspenningen ingick ock-
så anslag från 2013 till ett belopp om 
112 000 euro. År 2014 användes sam-
manlagt 439 738 euro. De överblivna 
medlen uppgick till 145 262 euro. En del 
berodde på att projektkostnaderna var 
lägre än uppskattat eller på schemalägg-
ningen som gjorde att kostnader för det 
föregående årets verksamhet blev aktuel-
la 2015. Av anslagen överfördes 112 000 
euro till 2015.

År 2014 fortsatte man det aktiva sam-
arbetet med staten i form av ett bostads-
områdesprogram. Förortsprojektet sam-
ordnar tillsammans med stadskansliet 
det övergripande projektet ”Stadsdelar-
nas Helsingfors”. Projekthelheten är in-
delad i spetsprojekt som i enlighet med 
bostadsområdesprogrammets temaprio-
riteringar är följande: 1) förbättring av för-
utsättningarna för kompletteringsbyggan-
de, 2) förbättring av bostadsmiljöns kva-
litet samt nya verksamhetsmodeller för 
utveckling av omgivningen 3) utveckling 
och förverkligande av lokaler för demo-
krati och stöd till verksamheten. År 2014 
ansökte man om 1,68 miljoner euro i ut-
vecklingsbidrag för dessa spetsprojekt-
helheter, varav ARA utlyste 336 600 eu-
ro att sökas. 2013–2015 fick Helsingfors 
stad sammanlagt 3 998 421 euro i under-
stöd, varav 238 575 euro hittills har utbe-
talats. De erhållna bidragen utgör cirka 
20 procent av anslagen för hela bostads-
områdesprogrammet för alla tillväxtcen-
trumsstäder som deltar (Helsingfors, Es-
bo, Vanda, Tammerfors, Lahtis, Jyväsky-
lä, Villmanstrand, Åbo, Kuopio, Uleåborg, 
Björneborg, Vasa och Joensuu).

Förortsprojektets breda ledningsgrupp 
med representanter för olika ämbetsverk 
sammanträdde regelbundet under 2014 
och till ledningsgruppen anslöt sig nya re-
presentanter för olika ämbetsverk inom 
staden. Ordförande för ledningsgruppen 
är generalplanechef Rikhard Manninen 
från stadsplaneringskontoret och projekt-
chef för Förortsprojektet är Tero Santaoja. 
Inom Förortsprojektet medverkar också 
projektplanerare Pirjo Ruotsalainen, arki-
tekt Linda Wiksten, informatör Tiina Nu-
to samt förortsarkitekterna Päivi Hellman 
och Mustafa Gurler.

O
n 2 April 2015 (§ 324), the 
City Board approved a pro-
ject plan for the Neighbour-
hood Project for 2012–

2015.  In addition to this, the City Board 
decided to suggest that the administra-
tive branches take the goals and devel-
opment themes of the Neighbourhood 
Project into account in their operations 
between 2012 and 2015, and enhance 
cooperation between the branches.

The Neighbourhood Project, which 
was established in 1996, supports the 
implementation of City strategies and is-
sues annual reports on its operations to 
the City Board. The purpose of the oper-
ations is to determine the general devel-
opment policies of the suburbs as well 
as organise and integrate development 
measures. The Neighbourhood Project 
is a collaborative effort of the adminis-
trative branches which is based on four-
year terms and close cooperation be-
tween the departments. An important 
role is also played by the development 
of cost-efficient and innovative operat-
ing methods and models. The starting 
point for the efforts and implementa-
tion is the project plan that covers the 
entire operating terms and defines the 
most important goals and measures to 
be utilised. The plan guides project ac-
tivities through the entire operating pe-
riod.The slogan for the project period 
2012–2015 is: “Sivistys on siistiä” (ed-
ucation is cool).

In 2014, the Neighbourhood Project 
continued to organise, mobilise and im-
plement various development projects. 
The project operations mainly focus on 
areas with development needs where 
the housing stock is homogeneous, the 
public environment is in a poor state, the 
service network lacks diversity, there is 
very little resident activity and there is a 
great need for the prevention of social 
exclusion. The efforts emphasised a re-
gional approach in which the administra-
tive branches direct their development 
measures to various city districts with 
a diverse spread. Commitment to mu-
tually agreed goals played an important 
role, since the project resourcing primar-
ily takes place within the framework of 

the budgets and human resources of the 
administrative branches. The reform of 
the Meri-Rastila district based on com-
prehensive development was initiated 
in the autumn of 2014.

The year 2014 saw the preparation 
of plans aimed at improving the public 
environment in Kalliopuisto Park in the 
Kontula district, Vanhaistenpuisto Park in 
the Kannelmäki district and the Pohjois-
Haaga station. A vitalisation plan for the 
Jakomäki centre was drawn up to sup-
port resident activity in the area and to 
encourage local young people towards 
more active use of the public spaces in 
the area. The preparation of repair meth-
od instructions continued in the Pajamäki 
area, for which instructions on regional 
review and repair methods was complet-
ed in the autumn of 2014. In addition to 
this, the preparation of the repair method 
instructions for Kannelmäki commenced 
during the same autumn period.

In accordance with the main goals 
of the period, the focus in 2014 was on 
culture and education projects as well 
as implementation and development of 
operating models aimed at preventing 
social exclusion. In the Tempo-orkesteri 
(Tempo orchestra) and Bändipaja (Band 
workshop) project aimed at increasing 
the appeal of local schools, resources 
were directed particularly at increasing 
the visibility of the projects in the target 
areas. Separate brochures on the pro-
jects were prepared for households in 
the area to improve awareness and vis-
ibility. Another goal of these measures is 
to influence the appeal of local schools 
by highlighting positive and unique 
school activities.

The interactive opportunities of res-
idents and the open service culture of 
the City were promoted by continuing 
to organise neighbourhood fairs. In the 
spring of 2014, the target area consist-
ed of the western suburbs of Malminkar-
tano, Kannelmäki, Lassila, Pohjois-Haa-
ga and Pitäjänmäki. A fair for the east-
ern districts of Mellunkylä, Myllypuro, 
Itäkeskus and Puotila was held in the 
autumn. By bringing together a diverse 
network of administrative branches to 
provide information on topical matters 
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in the area, the threshold for participation 
was lowered, matters concerning the ar-
eas were made easily accessible and the 
practices for interaction and discussion 
were improved. Approximately 200–300 
people attended both events.

In 2014, the operational funding for 
the Neighbourhood Project stood at 
€585,000. This also included €112,000 in 
allocations carried over from 2013. The to-
tal expenditure for 2014 was €439,738. A 
sum of €145,262 was left unused, partial-
ly due to the lower than expected costs 
of projects or scheduling that pushed 
the costs of the operations over to 2015. 
€112,000 of the allocations were trans-
ferred to 2015.

The residential area programme con-
tinued the active cooperation with the 
state in 2014. The Neighbourhood Pro-
ject is responsible for the coordination 
of the umbrella project “Kaupunginos-
ien Helsinki (Helsinki of Districts) togeth-
er with the City Executive Office. The pro-

ject as a whole is divided into the follow-
ing priority projects, according to the the-
matic emphases of the residential area 
programme: 1) improving the opportu-
nities for infill development, 2) improv-
ing the quality of living environments and 
new operating models for environmen-
tal development and 3) development of 
democracy-enhancing spaces. In 2014, 
€1.68 million in funding was applied for 
these project packages, of which ARA 
(The Housing Finance and Development 
Centre of Finland) deemed €336,000 as 
eligible for application. Between 2013 
and 2015, the City of Helsinki received 
a total of €3,998,421 in grants, of which 
€238,575 have been paid thus far. The 
share of the grants received is approx. 
20% of the allocations of the entire resi-
dential area programme, as regards all the 
growth centre cities involved (Helsinki, Es-
poo, Vantaa, Tampere, Lahti, Jyväskylä, 
Lappeenranta, Turku, Kuopio, Oulu, Pori, 
Vaasa and Joensuu).

The Neighbourhood Project’s broad 
management team consisting of repre-
sentatives of various departments met 
regularly in 2014, and new representatives 
of various City departments got involved. 
Rikhard Manninen, Head of the Strategic 
Planning Division at the City Planning De-
partment, served as the chairman of the 
team, while Tero Santaoja served as the 
project manager for the Neighbourhood 
Project. Project Planner Pirjo Ruotsalain-
en, Architect Linda Wiksten, Communi-
cations Officer Tiina Nuto and Neigh-
bourhood Architects Päivi Hellman and 
Mustafa Gurler also worked for the pro-
ject.

Rakennuskannan.ominaispiirteiden.tukeminen.on.

tärkeä.osa.lähiöiden.kehittämistä.

Kuva:  S imo Kar isa lo
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Lähiöprojektin kauden  
2012–2015 päätavoitteet

Verkostoituva esikaupunki  
ja viihtyisä ympäristö
Olemassa olevaa kaupunkirakennetta tii-
vistetään ja monipuolistetaan kestävän 
kehityksen mukaisesti energiatehokkuu-
den vaatimukset huomioiden. Esikaupun-
kialueiden roolia tuetaan osana yhtenäis-
tä, seudullisesti toimivaa kaupunkiraken-
netta. Täydennysrakentamista ohjataan 
olemassa olevan infrastruktuurin, palvelui-
den sekä hyvien kävely-, pyöräily- ja jouk-
koliikenneyhteyksien äärelle. Täydennys- 
ja korjausrakentamista tuetaan uusia toi-
minta- ja rahoitusmalleja kehittämällä.

Toimivan, viihtyisän ja kunnossa ole-
van arkiympäristön kehittymistä ediste-
tään alueiden sisäisiä yhteyksiä ja kaupun-
ginosien saavutettavuutta tukemalla, jul-
kisten kaupunkitilojen laatua parantamal-
la, asuinrakennusten ja pihojen laadukas-
ta korjaamista ohjeistamalla sekä elinkei-
noelämän alueellisia edellytyksiä vahvis-
tamalla. Viihtyisä kaupunkiympäristö tar-
joaa hyvän pohjan turvalliselle ja laaduk-
kaalle kaupunkielämälle.

Kokeminen, oppiminen  
ja hyvä kaupunkielämä
Esikaupunkien toimintamahdollisuuksia 
ja imagoa vahvistetaan sivistys-, kulttuu-
ri- ja elinkeinoelämän toimijoiden kans-
sa tehtävällä monipuolisella yhteistyöllä.  
Hyvän kaupunkielämän rakentumista tu-
etaan kokemisen ja oppimisen kautta yh-
dessä alueellisten kulttuuri- ja sivistystoi-
mijoiden, asukkaiden ja kolmannen sek-
torin kanssa.

Kasvavan vapaa-ajanvieton tarpeita ja 
mahdollisuuksia tuetaan osana lähiym-
päristöä, erityisesti koulujen kanssa teh-
tävällä yhteistyöllä. Erityistä painoarvoa 
asetetaan syrjäytymisen ehkäisyyn ja ar-
jen turvallisuuden vahvistamiseen. Tavoit-
teena on mahdollistaa hallintokuntien vä-
listen yhteistyöhankkeiden rakentuminen 
sekä laadukkaiden, alueen identiteettiä ja 
toimintaa vahvistavien tapahtumien edel-
lytykset.

Viestintä
Viestinnän avulla tuetaan kattavasti Lähiö-
projektin tavoitteita. Esikaupunkien tun-
nettavuutta ja imagoa vahvistetaan tuo-
malla julkisuuteen positiivisia ja todenmu-
kaisia uutisia esikaupungeista. Erityisesti 
keskitytään tapahtumista tiedottamiseen, 
kohdeyleisöjen tavoittamiseen ja ajankoh-
taisten teemojen esiin nostamiseen. Tee-
mojen valinnassa otetaan huomioon asuk-
kaiden kyselyissä ilmaisemat mielipiteet ja 
kumppanihallintokuntien asiantuntijoilta 
kertyneet tiedot eri alueiden ihmisten tar-
peista ja mielipiteistä. Näin parannetaan 
tiedonkulkua asukkaiden, kaupungin, yri-
tysten, kansalaisjärjestöjen ja kaupungin-
osien välillä sekä lisätään vuorovaikutus- 
ja osallistumismahdollisuuksia.

Uudella kaudella keskitytään Lähiöpro-
jektin tunnetuksi tekemiseen kaupungin 
sisällä ja rakennetaan uusia yhteistyötapo-
ja hallintokuntien ja alueen toimijoiden vä-
lille. Viestinnällä vahvistetaan verkostoitu-
van esikaupungin rakentumista.

Jakomäen.Broda.-taideteos.värivaloissa.

Kuva:  Vi rp i  Ver ta inen
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Sivistys on siistiä

Visio
Helsingin esikaupungit ovat viihtyisiä ja urbaaneja kaupunginosia, joissa on monipuolinen asunto- ja 
työpaikkatarjonta, elinvoimainen kaupunkikulttuuri ja asukkaiden tarpeisiin vastaava palveluverkko.

Ydintehtävä
Lähiöprojektin ydintehtävänä on Helsingin esikaupunkialueen imagon vahvistaminen edistämällä asunto- 

ja toimitilarakentamista, korostamalla kaupunginosien vahvuuksia ja alueidentiteettiä sekä tukemalla 
lähipalvelujen edellytyksiä osana viihtyisää kaupunkiympäristöä. Lähiöprojekti keskittyy kaupunkilaisten 

toimintamahdollisuuksien ja hyvän elämän edellytyksien parantamiseen asuinalueellaan yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa.

Toiminta
Lähiöprojekti suunnittelee, käynnistää ja koordinoi Helsingin esikaupunkialueiden kehittämiseen liittyviä 
hankkeita ja yhteistyötapoja eri hallintokuntien sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 

Keskeisessä roolissa on hallintokuntien välisten toimintamallien kehittäminen.

Tavoitteet

Verkostoituva esikaupunki
ja viihtyisä ympäristö

Kokeminen, oppiminen
ja hyvä kaupunkielämä

Toimenpiteet

Seuranta

Viestintä

Täydennysrakentamisen 
edistäminen

Julkisten kaupunkitilojen 
kunnostaminen

Korjausrakentamisen 
edistäminen

Alueellisen elinkeinotoiminnan 
edellytysten parantaminen

Liikkumisympäristön 
houkuttelevuus

Kulttuurikasvatuksen ja 
sivistyksen tukeminen

Hallintokuntien väliset yhteistyömallit 
syrjäytymisen ehkäisyyn

Tapahtumien 
tukeminen

Asukastoiminnan ja 
verkostoitumisen tukeminen
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Vuoden 2014 toiminta ja arviointi

L
ähiöprojektin toiminta ja hank-
keiden toimenpiteet kohdiste-
taan esikaupunkialueille, jotka 
fyysisten, toiminnallisten ja so-

siaalisten indikaattorien mukaan sitä tar-
vitsevat. Indikaattoreina ovat muun mu-
assa ikärakenteen yksipuolistuminen, pal-
velujen heikentyminen, syrjäytyminen, 
rakennuskannan ja ympäristön tila sekä 
imagolliset tekijät. Projektin joustava ra-
kenne, oma toimintaraha ja organisato-
rinen asema mahdollistavat monipuoli-
sen ja etupainotteisen lähestymistavan 

eri alueisiin ja haasteisiin. Toiminnan ta-
voitteena on ympäristön kunnostustoi-
menpiteiden, täydennysrakentamisen 
ja yhteisöllisyyden tukeminen. Hankkei-
den osalta lähtökohtana on niiden alu-
eellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja 
vaikuttavuuden varmistaminen. Hankkei-
den kohdealueet sovitaan Lähiöprojektin 
johtoryhmän sekä toiminnasta vastaavan 
hallintokuntien kanssa yhdessä.

Lähiöprojektin yhtenä tehtävänä on 
yhteistyössä hallintokuntien kanssa pi-
lotoida erilaisia toiminta- ja palvelumal-

leja esikaupunkien kehittämiseen. Täs-
sä kappaleessa esitellään vuoden 2014 
toimintaa hankekohtaisesti sekä arvioi-
daan niiden onnistumista, vaikuttavuut-
ta sekä tekemisessä syntyneiden toimin-
tamallien integrointi- ja kehittämismah-
dollisuuksia. Hankkeen arvioinnit perus-
tuvat hallintokuntien omiin näkemyksiin 
ja käytäntöihin, joiden pohjalta Lähiö-
projekti koostaa ja tekee tulkintoja joh-
topäätöksiksi. Arviointi tehdään erillisel-
le arviointilomakkeelle, joka on esitelty 
sivulla 42.

Lähiöprojektin.vuoden.2014.toiminta.alueittain.esitettynä..Toiminnallisesti.(merkitty.tummennettuna).resursointia.kohdistettiin.erityisesti.Kannelmäen,.Pohjois-Haagan,.Pa-

jamäen,.Malmin,.Meri-Rastilan.ja.Jakomäen.alueelle.sekä.itäisiin.kaupunginosiin.MetroHelsinki-hankkeen.osalta.
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Julkisen ympäristön suunnitteluhankkeet

Vuonna 2014 Lähiöprojekti keskittyi esikaupunkialueiden julkisen ympäris-
tön parantamiseen tärkeimmillä asemakeskusalueilla, pääraiteilla sekä kau-
punkipuistoissa. Yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa teetettiin yleissuun-
nitelmia valituille kohdealueille. Tärkeänä osana oli myös alueen asukkaiden 
osallistaminen suunnitelmien ideoimiseen. Vuonna 2014 käynnistettiin Me-
ri-Rastilan kaupunkiuudistushanke sekä jatkettiin monipuoliseen uudistami-
seen tähtäävää Jakomäen kaupunginosakehittämistä.
 Julkisten tilojen ja puistojen kehittäminen on monialaista työtä, jossa eri 
hallintokuntien välinen yhteistyö ja sitoutuminen on tärkeää. Tekemisen li-
säksi tarvitaan myös yhteisiä foorumeita, joissa ideat ja sitoutuminen raken-
tuvat. Lähiöprojektin ympäristöparannustyöryhmä toimii foorumina tiedon 
jakamiseen, toiminnan kohdistamiseen ja toimenpiteiden käynnistämiseen. 
Työryhmän tavoitteena on myös edistää kaupungin lähiörahaston laadukas-
ta ja tarkoituksenmukaista käyttöä sekä parantaa hallintokuntien välistä yh-
teistyötä hankkeiden valmistelussa. Osa seuraavaksi esiteltävistä hankkeis-
ta tukeutuu kaupungin lähiörahastoon, eikä niitä olisi ollut mahdollistaa to-
teuttaa ilman rahaston mahdollistamaa investointitukea.

Meri-Rastilan kaupunkiuudistus
Lähiöprojekti ja kaupunkisuunnitteluviras-
ton täydennysrakentamisprojekti käynnis-
tivät syksyllä 2014 Meri-Rastilan kaupun-
kiuudistuksen. Meri-Rastilan kaupungin-
osa valmistui 1990-luvun alussa juuri en-
nen Vuosaaren metrolinjan rakentamis-
päätöstä. 25 vuoteen alueelle ei ole koh-
distettu merkittäviä parantamistoimenpi-
teitä, vaikka erityisesti metron myötä kau-
punginosan kehittämispotentiaali on suu-
ri. Meri-Rastilan kaupunginosa tarvitsee 
päämäärätietoista parantamista. Muun 
muassa aukiot, katualueet ja julkisten ra-
kennusten piha-alueet kaipaavat paran-
nustoimenpiteitä. Julkisten ulkotilojen ke-
hittämisen yhteydessä on tärkeää myös 
tarkastella olemassa olevan rakenteen 
täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. 

Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen 
tavoitteena on parantaa alueen jul-
kisia kaupunkitiloja sekä laatia alu-
een täydennysrakentamiseen täh-
täävä asemakaava. Kytkemällä ym-
päristön parantaminen vahvemmin 
osaksi täydennysrakentamisen ke-
hittämistä luodaan myös toiminta-
malleja ”prosenttiperiaatteeseen” 
tähtäävälle aluekehittämiselle. 

Nuorten.ideoita.ja.ajatuksia.Meri-Rastilan.kehittämi-

sestä.kerättiin.syksyn.RuutiExpo-tapahtumassa..

Kuva:  Jenni  Aa l to
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Hankkeessa tehdään aktiivista yhteis-
työtä keskeisten hallintokuntien kanssa. 
Tavoitteena on kytkeä aluekehitykseen 
mukaan kulttuurikeskuksen Helsinki-mal-
lin jalkauttaminen, nuorisoasiankeskuk-
sen alueellinen työ ja nuorten tukeminen 
sekä tilakeskuksen palvelutilojen kehittä-
minen. Hankkeiden yhteydessä tarkastel-
laan myös alueen julkisten palvelujen toi-
mivuus nyt ja tulevaisuudessa. Kaupunki-
uudistus käsittää Meri-Rastilan metroase-
man ympäristön, ostarin, torin ja 1990-lu-
vun alussa rakennetun kerrostaloalueen 
sekä asuinalueen sisäiset puistoalueet.

Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen 
päätoimijat ovat Lähiöprojekti ja kaupun-
kisuunnitteluviraston täydennysrakenta-
misprojekti. Kiinteistövirasto vastaa pal-
velutilojen kehittämistyöstä. Tiiviissä yh-
teistyössä ovat mukana myös rakennus-
virasto, liikuntavirasto, nuorisoasiainkes-
kus, kaupunginkanslia ja kulttuurikeskus. 
Lisäksi monet muut kaupungin hallinto-
kunnat osallistuvat suunnitteluun hank-
keen eri vaiheissa. Aktiivisesti mukana on 
myös alueen paikallistoimijoita. 

Hankkeen alussa syksyllä 2014 teh-
tiin vuorovaikutusta paikallisten nuor-
ten kanssa. Meri-Rastilan nuorisotalol-
la järjestettiin haastatteluja ja karttatyö-
pajoja, joissa nuoret pääsivät kertomaan 
näkemyksiään alueen nykytilasta ja ke-

hitystarpeista. Paikalliset nuoriso-ohjaa-
jat kehittivät nuorten kanssa uuden vuo-
rovaikutusmetodin: nuoret saivat raken-
taa toiveidensa kaupunginosaa mallinta-
malla Meri-Rastilaa Minecraft-tietokone-
pelillä. Hanke oli myös mukana nuorten 
RuutiExpo-tapahtumassa teemalla lähiö-
uudistukset ja Meri-Rastila. Työpajassa 
nuoret saivat osallistua lähiönsä tulevai-
suuden visiointiin värikkään maastomallin 
ja mielenosoituskylttejä kantavien muo-
vailuvahahahmojen avulla. Kommentteja 
saatiin myös monilta muilta Helsingin esi-
kaupunkialueilta. Syksyllä järjestetyt työ-
pajat antoivat hyvän taustan Meri-Rasti-
lan kaupunkiuudistuksen suunnittelulle. 
Jatkossa vuorovaikutusta tehdään kaik-
kien kaupunginosan asukkaiden kanssa. 
Uusia osallistavia metodeja tullaan kehit-
tämään edelleen.

Vuoden 2014 loppupuolella käynnis-
tettiin kaupunkitilojen ideasuunnitelma 
Lähiöprojektin toimeksiantona. Suunni-
telmassa analysoidaan alueen puistot ja 
muut julkiset ulkotilat, jonka jälkeen yh-
teistyössä asemakaavoituksen kanssa teh-
dään ideasuunnitelma puistojen ja raken-
tamisen suhteesta, reiteistä, toiminnoista 
ja puistojen luonteesta. Työ valmistuu ke-
väällä 2015. Kaupunkiuudistuksen asema-
kaavahanke, julkisten kaupunkitilojen ke-
hittämishanke ja palvelutilatarkastelu ete-

Pohjois-Haagan.aseman.kehittämiseen.keskityttiin.

vuoden.2014.aikana.

Kuva:  S imo Kar isa lo
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nevät rinnakkain ja toisiaan tukien. Hank-
keet kestävät useamman vuoden.

Jakomäen kaupunkikehittäminen

Vuonna 2014 jatkettiin Jakomä-
en kehittämiseen tähtäävää työ-
tä. Kiinteistöviraston tilakeskuksen 
koordinoimana vietiin eteenpäin 
alueellisen tilankäytön kokonaistar-
kastelua, jonka tavoitteena on löytää 
kustannustehokas ja toiminnallises-
ti perusteltu palvelutilojen suunnitel-
ma Jakomäen keskukseen. Samas-
sa yhteydessä kaupunkisuunnittelu-
virasto on käynnistänyt keskuksen 
täydennysrakentamiseen tähtäävän 
asemakaavamuutoksen. 

Lähiöprojektin toimesta keskuksen ym-
päristöön on laadittu julkisen ympäristön 
yleissuunnitelma, jossa tavoitteena on alu-
een elävöittäminen pienin, kustannuste-
hokkain toimenpitein sekä asukastoimin-
nan tukeminen ideoimalla erilaisia ratkai-
suja tilan haltuunotolle. Hyvänä esimerk-
kinä kaupunkiviljelyn mahdollistaminen ja 
erilaiset valaistukseen liittyvät ratkaisut. 
Jakomäen keskusta vaatii myös nopeita 
toimia julkisen ulkotilan kehittämiseksi, jo-
ten työssä esitetään miten väliaikaisia ja 
tulevia suunnitelmia voi yhdistää.

Työn tukena on toiminut vuonna 2013 
toteutettu asukaskysely, jolla Helsingin 
kaupungin rakennusvirasto kartoitti suun-
nittelun taustatiedoksi asukkaiden ja mui-
den käyttäjien mielipiteitä alueen katu- ja 
viheralueiden hoidosta ja kunnostukses-
ta sekä yleisen turvallisuudesta ja viihtyi-
syydestä.

Asemakeskusten kehittäminen

Esikaupunkialueiden asemakes-
kukset ja ostarit ovat alueen tär-
keitä käyntikortteja. Laadukas, tur-
vallinen ja viihtyisä asemaympäris-
tö tukee ajanviettomahdollisuuk-
sia sekä edistää koko kaupungin-
osan imagoa.

Pohjois-Haagan asemaympäristöön tee-
tettiin syksyn 2014 aikana ideasuunni-
telma alueen parantamiseksi yhteistyös-
sä kaupungin eri hallintokuntien kanssa. 

Mukana olivat myös alueen asukkaat ja 
asemaympäristön kiinteistöjen omista-
jia.  Suunnittelualue käsitti Pohjois-Haa-
gan aseman ympäristön sekä Schildtinpo-
lun jalankulkualueen, rajautuen länsiosas-
sa Kaupintien alikulkuyhteyteen sekä itä-
osassa Runar Schildtin puistoon. 

Ideasuunnitelman lähtökohtana oli hy-
vin kuluneena ilmenevän asema-alueen 
ja siihen liittyvien kulkualueiden tilallisen 
kokonaiskuvan ja viihtyisyyden paranta-
minen sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksi-
en sujuvoittaminen. Suunnittelussa koros-
tui myös asemalta Runar Schildtin puis-
toon johtavan yhteyden, Schildtinpolun, 
kehittäminen. Schildtinpolku muodostaa 
tärkeän toiminnallisen yhteyden asemal-
ta Runar Schildtin puiston ja Pohjois-Haa-
gan ostoskeskuksen suuntaan. Ideasuun-
nitelman laatimisessa tehtiin laajaa yhteis-
työtä eri hallintokuntien ja asukastoimi-
joiden kanssa. Työvaiheita käsiteltiin erik-
seen kootussa kehittämistyöryhmässä.

Pohjois-Haagan ideasuunnitelman toteuttaminen onnistui hyvin. Suunnitel-
maan saatiin koottua keskeiset muutostarpeet, kiinteistönomistajien ja asuk-
kaiden näkökulmat ja toiveet sekä sitoutettua alueen toimijat asemaympäristön 
kehittämiseen. Kokoamalla yhteen keskusteluissa nousseet tarpeet ja jalosta-
malla ideat tekniseksi suunnitelmaksi luodaan hyvät lähtökohdat hankkeen to-
teutumiselle. Useasti juuri olemassa olevien asemaympäristöjen kehittäminen 
on haasteellista muun muassa laajan vastuu- ja omistuspohjan sekä erilaisten, 
osin toisistaan eroavien tarpeiden vuoksi. Hanke etenee tarkempaan suunnit-
teluun vuoden 2015 aikana.
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Lähiöprojekti osallistui myös aktiivi-
sesti muiden asemakeskusten kehittämi-
seen Lähiöarkkitehdin toimesta. Esimer-
kiksi Kannelmäen Sitratorin parantamisen 
osalta varmistettiin Unelma-taideteoksen 
valaisun toteuttaminen.

Kaupunkipuistojen yleis- ja 
ideasuunnitelmat
Esikaupunkialueiden keskusten puisto-
kokonaisuuksien suunnittelun ja toteut-
tamisen edistäminen on tärkeää. Laaduk-
kaat puistotilat ovat keskeinen osa veto-
voimasta esikaupunkiasumista. Varmista-
malla monipuoliset ajanvietto- ja toimin-
tamahdollisuudet luodaan hyvät puitteet 
myös asukastoiminnalle. Kaupunkipuisto-
jen kehittämisen tavoitteena on luoda esi-
kaupunkialueille kaupunginosan kokoavia, 
toiminnallisesti monipuolisia ja tyylikkäitä 
puistoja, jotka parantavat alueen imagoa. 
Kehittämisen myötä edistetään myös täy-
dennysrakentamisen toteuttamisedelly-
tyksiä sekä parannetaan lähiörahaston ta-
voitteiden toteuttamista ja virastojen vä-
listä yhteistyötä. Kaupunginosapuistojen 
kehittämisessä yhteistyö eri hallintokun-
tien välillä on tärkeää, sillä yhdessä tehty 
suunnittelu, toteutus ja ylläpito säästävät 
resursseja sekä synnyttävät toimivampia 
ratkaisuja. Yhteisellä suunnittelulla vas-
tataan myös entistä paremmin asuntoto-

tuotantoprosessin sujuvoittamistyöryh-
män loppuraportissa (Khs 3.2.2014) to-
dettuun toimenpiteeseen rakennusviras-
ton ja kaupunkisuunnittelun yhteistyön tii-
vistämisestä ja prosessin päällekkäisyyk-
sien purkamisesta puistosuunnittelussa. 

Kaupunkipuistojen kehittämisessä tär-
keänä tavoitteena on vuorovaikutuksen 
kehittäminen ja lisääminen alueen toimi-
joiden suuntaan. Puistojen suunnittelus-
sa järjestettiin asukastilaisuuksia ja tehtiin 
nostoja koko kaupungin ja projektin omille 
verkkosivuille sekä lähetettiin kummasta-
kin mediatiedote. Kontulan Kalliopuistosta 
julkaistiin artikkeli myös projektin liittees-
sä Helsingin Uutisissa.

Kontulan.kalliopuisto

Kontulan kalliopuistona tunnettu Kostin-
kallion puistoalue sijaitsee Kontulan kes-
kustassa, metroaseman ja ostoskeskuk-
sen itäpuolella. Puisto rajautuu lännes-
sä Kontulan kirjaston ja nuorisotalon, ui-
mahallin sekä Kontula-talon rakennuksiin, 
etelässä metroradan avokuiluun ja idässä 
Kotikonnuntie 2:n ja Ostostie 2:n asunto-
osakeyhtiöiden piha-alueisiin.

Puistoalueelle toteutettiin ideasuunni-
telma eri hallintokuntien toimesta kevään 
2014 aikana. Tämän lisäksi suunnittelussa 
edistettiin vuorovaikutusmalleja ja asukas-
yhteistyötä, painopisteenä erityisesti las-
ten ja nuorten kanssa tehty yhteissuun-

Esikaupunkialueiden.ympäristön.ja.toiminnallisuuden.

parantamista.kaupunkipuistoja.kehittämällä..Kontu-

la,.Kalliopuisto.

Kuva:  Maisema-Arkk i teht i to imis to  Näkymä Oy
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nittelu. Työhön kuului keskeisenä osana 
asukkaille ja alueen toimijoille järjeste-
tyt esittely- ja keskustelutilaisuudet sekä 
suunnittelutyöpajat. Kevään 2014 aikana 
pidettiin muun muassa kolme yleisötilai-
suutta. Lisäksi suunnitelmaluonnoksia pi-
dettiin esillä Kontulan kirjastossa ja lähiö-
aseman tiloissa. Vuorovaikutusta koordi-
noi kaupunkisuunnitteluvirasto.

Työn tavoitteena oli muokata Kostin-
kallion puistosta Kontulan keskuksen uu-
si kaupunginosapuisto. Tukemalla Kontu-
lan asemakeskusalueen julkisen ympäris-
tön parantamista edistetään myös täyden-
nysrakentamisen edellytyksiä puiston lä-
heisyydessä. Täydennysrakentamisen yh-
teydessä tehty Kalliopuiston elävöittämi-
nen asukkaiden yhteiseksi ajanviettopai-
kaksi on viesti siitä, että kaupunki resur-
soi investointeja alueelle ja että kaupun-
ki pitää huolta julkisesta ympäristöstään. 
Elävöittämällä vähäisellä käytöllä olevaa ja 
turvattomaksi koettua puistoaluetta luo-
daan paremmat mahdollisuudet asukkai-
den omaehtoiselle toiminnalle ja aktiivi-
selle käytölle. 

Kannelmäen.Vanhaistenpuisto

Keväällä 2014 Kannelmäen Vanhaisten-
puistoon laadittiin yleissuunnitelma Lä-
hiöprojektin, liikuntaviraston ja rakennus-
viraston toimesta. Kaupunkipuiston pa-
rantaminen on osa Kannelmäen kokonais-
valtaista kehittämistä. Hankkeen ensisijai-
sena tavoitteena on parantaa Kannelmä-
en keskustan ulkoilu- ja virkistysmahdol-
lisuuksia ja aktivoida asukkaita omatoimi-
seen arkiliikuntaan. Uudistus- ja kunnos-
tustoimenpiteillä vahvistetaan Kannelmä-
en keskeisten puistoalueiden identiteettiä 
sekä parannetaan koko kaupunginosan 
imagoa.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa 
puistoalueiden yleisilmettä ja viihtyisyyt-
tä sekä kehittää kaupunkipuiston ydinalu-
een, Vanhaistenpuiston ilmettä puistomai-
sempaan suuntaan. Leikkipuisto Kannel-
mäen toiminta-alueet ja pelikenttä uudis-
tetaan sekä Kanneltien edustalla sijaitse-
va pysäköintialue poistetaan ja sen tilalle 
esitetään uutta monipuolisesti varustettua 
lähiliikuntapaikkaa. Lähiliikuntapaikalle on 
sijoitettu mm. parkour-välineitä, BMX-pyö-

Kontulan kalliopuiston yleissuunnitelma onnistui hyvin. Kokoamalla laajan toi-
mijaverkoston suunnittelemaan tärkeän julkisen kaupunkitilan kehittämistä, mo-
nipuolistettiin puistosuunnitelman sisältöä sekä edistettiin alueen toimijoiden vä-
listä yhteistyötä. Parantamalla julkisia tiloja täydennysrakentamisen yhteydessä 
edistetään myös esikaupunkialueiden asuntorakentamisen toteuttamisedelly-
tyksiä.  Hanke etenee tarkempaan suunnitteluvaiheeseen vuoden 2015 aikana.

Asukkaita.osallistettiin.aktiivisesti.Kontulan.Kallio-

puiston.suunnittelun.yhteydessä.

Kuva:  S imo Kar isa lo
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räilyyn tarkoitettu pump track-rata, pieni 
tekniikkarata ja ulkokuntosali.

Kannelmäen liikuntapuiston nykyiset 
kenttäalueet on säilytetty suunnitelmassa 
sellaisenaan. Samalla kentän ympärysai-
dat ja katsomorakenteet uusitaan. Pose-
tiivarinpuistoon liikuntapuiston länsipuo-

lelle on sijoitettu senioreille suunnattu ul-
koliikuntapiste. Kannelmäen peruskoulun 
isoa pihaa jäsennetään istutus- ja toimin-
ta-alueiden rajauksia parantamalla.

Uudenlaista ilmettä ja toimintamahdol-
lisuuksia haetaan myös Kannelmäen kun-
tolenkin muodostamisella. Puiston ym-
päri suunnitellaan noin 3,0 km pituista, 
puistokäytävää ja kevyen liikenteen reit-
tejä noudattavaa kehämäistä ulkoilureit-
tiä, jonka varrelle sijoitetaan helminauha-
maisesti kahdeksan ulkoliikuntapistettä. 

Hankkeessa tehtiin monipuolista vuo-
rovaikutusta alueen asukkaiden ja toimi-
joiden kanssa. Suunnitelman käynnisty-
misestä tiedotettiin Kanneltalolla 9.4. pi-
detyillä (Kannelmäki–Lassila–Malminkar-
tano–Pohjois-Haaga) esikaupunkimessuil-
la. Messujen yhteydessä asukkaille jaet-
tiin Kannelmäen kaupunkipuistosta kerto-
via esitteitä ja tiedotettiin hankkeen vuo-
rovaikutusmahdollisuuksista. Huhtikuus-
sa järjestettiin yleisölle avoin puistokäve-
ly ja workshop, johon osallistui noin kym-
menen aktiivista asukasta. Tilaisuudessa 
pohdittiin, mitkä ovat alueen vahvuudet, 
mitkä asiat koetaan negatiiviseksi ja mi-
ten Kannelmäen puisto- ja liikunta-alueita 
voitaisiin tämän hankkeen puitteissa ke-
hittää. Hanke etenee tarkempaan suun-
nitteluvaiheeseen vuoden 2015 aikana.

Jakomäen.Broda

Designpääkaupunkivuoden ohjel-
maan kuulunut Savi ja puu kaupun-
gissa -kaupunkitaidehanke valmis-
tui Jakomäkeen syyskuussa 2013. 
Vuonna 2014 taideteosta tuotiin ak-
tiivisesti esiin alueen asukkaille ja 
hankkeesta kiinnostuneille tahoil-
le. Kesäkuussa 2014 muun muassa 
asuntoministeri Pia Viitanen vierai-
li lähiökierroksensa yhteydessä tu-
tustumassa taideteokseen. Syksyl-
lä Helsingin energia toteutti teoksen 
valaistuksen viimeistelyn. Samas-
sa yhteydessä asukkaille järjestet-
tiin avoin tilaisuus tietokoneohja-
tun valaistuksen toteuttamiseksi. 
Valaistusratkaisu mahdollistaa päi-
väkohtaisesti yksilöitävän valoratkai-
sun, joka vaihtelee myös juhlapyhi-
en mukaan.

Kannelmäen.Vanhaistenpuiston.suunnittelussa.keski-

tytään.muun.muassa.puiston.toiminnalliseen.paran-

tamiseen.

Kuva:  Maisema-Arkk i teht i to imis to  Näkymä Oy

Asuntoministeri.Pia.Viitanen.oli.Lähiöprojektin.vieraana.Jakomäessä.kesäkuussa.2014.

Kuva:  Ti ina  Nuto

Ympäristötaidehankkeet
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Lähiörahaston tukeminen ja käyttö

Lähiöprojektin tehtävänä on tukea kau-
pungin lähiörahaston tarkoituksenmukais-
ta ja laadukasta käyttöä. Helsingin kau-
pungin lähiörahasto on erillinen investoin-
tirahasto, josta rahoitetaan hankkeita, jot-
ka nostavat Helsingin lähiöiden arvostusta 
parantamalla lähiöiden viihtyvyyttä ja toi-
minnallisuutta sekä ikääntyvien kaupun-
kilaisten palvelumahdollisuuksia. Lähiö-

rahaston varoja käytetään kaupungin toi-
mesta tai yhteistyössä muiden osapuolien 
kanssa toteuttavien kaupunginvaltuuston 
tai kaupunginhallituksen erikseen päättä-
mien investointihankkeiden rahoitukseen. 
Rahaston hallinnoinnista vastaa kaupun-
ginkanslia.

Lähiörahaston merkitys esikaupunki-
alueiden kehittämisessä on merkittävä. 
Lähiörahaston kautta on tuettu hyvin mo-
nipuolisesti esikaupunkialueiden kehittä-
mistä niin laajempien julkisten rakenta-
mishankkeiden kuin pienempien palvelu-
tilojen ja niiden toiminnan parantamisen 
myötä. Useissa tapauksissa ilman rahas-
ton tukea esimerkiksi julkisen ympäristön 
tai tärkeän palvelutilan parantamista ei oli-
si ollut mahdollista toteuttaa. Lähiörahas-
to on myös tärkeä mekanismi tukemaan 
virastojen välistä yhteistyötä.

Vuonna 2014 käytön tukemista jatket-
tiin osallistumalla hankkeiden kommen-
toimiseen ja virastojen välisen yhteistyön 
parantamiseen hankkeita valmisteltaes-
sa. Tärkeänä foorumina toimii Lähiöpro-
jektin johtoryhmä sekä ympäristöhankkei-
den työryhmä. Toteuttamisen lisäksi hank-

keiden näkyvyys on tärkeää, jotta positii-
viset, lähiöiden viihtyisyyttä ja imagoa pa-
rantavat asiat ovat esillä ja tulevat asuk-
kaiden ja median tietoisuuteen.

Lähiörahaston rahaa käytettiin vuonna 
2014 yhteensä noin 4,0 M€ rahaston tar-
koituksen mukaisiin hankkeisiin. Merkit-
tävä osa käytöstä suuntautui ympäristö-
parannusinvestointeihin noin 3,1 M€, jos-
ta rakennusviraston hankkeisiin 2,8 M€ ja 
liikuntaviraston 0,3 M€.  Suurimmat hank-
keet olivat Linnanpellonpuiston rakenta-
minen Mellunmäessä (0,6 M€), leikkipuis-
to Rudolfin peruskunnostus Laajasalos-
sa (0,4 M€) ja Maatullinpuiston ja -auki-
on rakentaminen Tapulikaupungissa (noin 
0,3 M€). Liikuntavirasto peruskorjasi Vuo-
saaren liikuntapuistoa 200 000 eurolla. 
Myös asukastalojen ja -tilojen, vanhus-
tenkeskusten ja palvelutalojen sekä nuo-
risotilojen toiminnallisuutta lisättiin lähes 
800 000 eurolla.

Lähiörahaston.käyttöä.vuodelta.2014.alueellisesti.ku-

vattuna.
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Esikaupunkiasumisen ja palveluiden parantaminen

Kaupunginosien vetovoimaisuus on sidoksissa useisiin eri tekijöihin, joista 
monipuolinen ja laadukas asuntokanta sekä julkisten palvelutilojen laatutaso 
ja saavutettavuus ovat merkittävimpiä. Kaupungin keinot vetovoiman edis-
tämisessä kytkeytyvät vahvasti täydennysrakentamiseen ja erilaisen asumi-
sen edellytysten kehittämiseen. Vuoden 2014 tehtävinä oli täydennysraken-
tamisen edistäminen, korjaustapaohjeiden laatiminen sekä julkisten palve-
lutilojen kehittäminen.

Täydennysrakentamisen 
edistäminen

Meri-Rastilan suunnittelussa tähdätään 
alueen monipuoliseen, hallintokuntarajat 
ylittävään kehittämiseen, jonka tavoittee-
na on alueen merkittävä parantaminen. 
Tärkeänä lähtökohtana on alueen asunto-

Lähiöprojekti osallistui aktiivisesti kaupunkisuunnitteluviraston täydennysraken-
tamiskaavoituksen tukemiseen. Vuoden 2014 alussa perustetun täydennysra-
kentamisprojektin sekä Lähiöprojektin yhteistyöllä käynnistyi Meri-Rastilan kau-
punkiuudistustyö. 

Pajamäen.1950-luvun.rakennuskantaa.

Kuva:  Pä iv i  He l lman

rakentamisen lisääminen yhdessä julkis-
ten ulkotilojen parantamisen yhteydessä. 
Hanketta on esitelty tarkemmin julkisten 
tilojen suunnitteluhankkeissa sivulla 11.

Lähiöprojekti osallistui myös Jakomä-
en alueen kehittämiseen, jossa kaupunki-
suunnitteluvirasto käynnisti vuoden 2014 
lopulla täydennysrakentamiseen tähtää-
vän keskusta-alueen asemakaavan muu-
tosprosessin. Tavoitteena on tukea koko 
kaupunginosan kehittymistä osana täy-
dennysrakentamista sekä julkisten pal-
velu- ja ulkotilojen ja asukastoiminnan 
kehittämistä. Hanke jatkuu myös vuon-
na 2015. 
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Korjaustapaohjeet
Lähiöprojekti tukee korjausrakentamista 
laatimalla korjaustapaohjeita kaupunkiku-
vallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkit-
täville alueille. Tämän lisäksi lähiöarkkiteh-
dit ovat jatkaneet korjausneuvonnan anta-
mista taloyhtiöille sekä osallistuneet julki-
sen ympäristön kehittämiseen keskeisillä 
asemanseuduilla ja pääraiteilla.

Vuonna 2014 laadittiin korjaustapaoh-
jeet Pajamäen 1950-luvun kerrostaloalu-
eelle. Kaupunginosa on Helsingin yleis-
kaavassa 2002 merkitty kulttuurihistorial-
lisesti, rakennustaiteellisesti ja maisema-
kulttuurin kannalta merkittäväksi alueek-
si yhtenäisenä säilyneen ja aikakautta hy-
vin edustavan ympäristönsä vuoksi. Yh-
tenäisenä säilynyttä ja ympäristöltään ai-
kakauttaan hyvin edustavaa aluetta tulee 
yleiskaavamääräyksen mukaan kehittää si-
ten, että sen ominaispiirteet ja arvot säily-
vät. Pajamäen 1950-luvun alueen voi to-
deta säilyneen kokonaisuutena hyvin kaa-
voituksessa asetettujen suunnittelutavoit-
teiden mukaisena metsäkaupunginosana. 

Korjaustapaohjeiden laatimisen 
lähtökohtana ovat olleet alueen 
ominaisluonteen säilyttäminen ja 
vaaliminen uudistamis ja - korjaus-
toimenpiteitä suunniteltaessa.

Ohjeiden päämääränä on rakennusten 
alkuperäisen ulkoasun, kaupunkikuvallis-
ten arvojen ja ulkoympäristön maisemaku-
vallisten arvojen säilyttäminen niin hyvin 
kuin se on käytännössä mahdollista. Uu-
sia haasteita menneiden vuosikymmen-
ten arvoalueiden ominaispiirteiden säily-
miselle tuovat kansainväliset ja kansalli-
set ilmastosopimukset, jotka edellyttävät 
muutoksia rakentamisessa, korjaamisessa 
ja asumisessa. Helsingin kaupungin vuo-

sille 2013–2016 laaditun strategiaohjel-
man yhtenä tavoitteena on kaupunkira-
kenteen eheyttäminen ilmastonmuutok-
seen vastaamiseksi. Ohjelman mukaises-
ti alueiden täydennysrakentamista on tar-
koitus edistää ja luoda edellytyksiä palve-
luiden säilyttämiselle lisäämällä asumisen 
osuutta vanhoilla alueilla, joten myös täy-
dennysrakentamismahdollisuudet pysä-
köintipaikkoineen tulevat kaupunkisuun-
nittelijoiden selvitettäviksi. 

Pajamäen aluekartoituksen ja korjaus-
tapaohjeet ovat laatineet lähiöarkkitehti 
Päivi Hellman ja maisema-arkkitehti Pia-
Liisa Orrenmaa Helsingin kaupungin ra-
kennusvalvontavirastosta. Energiatehok-
kuutta koskevan osuuden on kirjoitta-
nut energiakysymyksiin erikoistunut ark-
kitehti Pirjo Pekkarinen-Kanerva raken-
nusvalvontaviraston rakennustekniseltä 
osastolta.

Pajamäen.korjaustapaohjeiden.piirin.kuuluvat.talon-

yhtiöt.

Kuva:  Pä iv i  He l lman
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Elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen ja markkinointi

Esikaupunkivyöhykkeen elinkeinotoiminnan tukeminen ja yritysalueiden 
kehittäminen julkisen ja yksityisen välisenä yhteistyönä on tärkeää. Helsin-
gin tavoitteena on olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016.

Lähiöprojekti edistää esikaupunkien elinkeinotoiminnan kehittämistä kaupun-
gin strategian mukaisesti. Lähtökohtana on itäisten kaupunginosien yritys-
yhteistyön edistäminen sekä alueellinen elinkeinomarkkinointi ja kaupunki-
kehittäminen. Vuonna 2014 elinkeinotoiminnan tukemista kohdistettiin itäi-
siin kaupunginosiin sekä Malmille yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa.

MetroHelsinki-hanke 
Lähiöprojektin koordinoima MetroHel-
sinki-hanke toteuttaa alueellista elinkei-
nomarkkinointia ja yritysyhteistyötä Itä-
Helsingin metroradan varren alueilla. 
Yhteistyön, kaupunkikehittämisen sekä 
markkinoinnin kohdealueena ovat Itäkes-
kus, Puotila, Myllypuro, Herttoniemi, Roi-
hupelto sekä Mellunkylä. Hankkeella py-
ritään varmistamaan kohdealueiden elin-
keinoelämän monipuolinen kehittyminen, 
alueiden houkuttelevuus yritysten sijoit-
tumispaikkana sekä viihtyisyys ja veto-
voimaisuus korkean profiilin alueina. Tär-

keinä toimenpiteinä ovat tiedon jakami-
nen, jalkautuminen kohdealueille, konk-
reettinen tekeminen sekä yhteisten kes-
kustelufoorumien järjestäminen. Hank-
keessa kehitetään myös kaupungin elin-
keinotoiminnan yhteisiä toimintamalleja 
ja työtapoja. 

Metrohelsinki-hankkeessa laadittiin ar-
viointi- ja kehittämistutkimus ulkopuolisen 
toteuttajan taholta kevään 2014 aikana. 
Työn tavoitteena oli arvioida hankkeen ny-
kytila sekä esittää toiminnan jatkokehittä-
mistarpeet. Selvitys jakautui kolmeen eri 
tavoitteeseen: MetroHelsinki-hankkeen 
tähänastisen työn arviointiin projektiai-
neiston ja haastattelujen perusteella, yri-
tysprofiiliien määrittämiseen tilastoaineis-
ton perusteella ja kaupunginosakohtaisiin 
SWOT-analyyseihin sekä kaupungin ja yri-
tysten välisen yhteistyön kehittämissuun-
nitelmaan.

Laaditun selvityksen ja hallintokunti-
en välisen keskustelujen pohjalta hank-
keessa päädyttiin tekemään suunnantar-
kistus yhdessä kaupunginkanslian elin-
keino-osaston kanssa. Hanke jaettiin sel-
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keämmin yritysyhteistyön edistämiseen 
koko kohdealueella sekä kolmeen kes-
keiseen kehittämisalueeseen vuosittain. 
Vuonna 2014 kohdealueiksi valikoituivat 
Myllypuro, Herttoniemen yritysalue sekä 
Kivikon teollisuusalue. Aluerajausten tar-
koituksena on tehostaa toiminnan vaikut-
tavuutta ja yhteistyötä eri osapuolten kes-
ken, mutta tarvittaessa uudelleen arviointi 
kehittämistoimenpiteiden kohdistamisel-
le on mahdollista.

Vuonna 2014 MetroHelsinki-hank-
keessa keskityttiin yritysyhteistyö-
kokoontumisien järjestämiseen se-
kä hankkeen suunnan tarkistuksen 
myötä syntyneiden tavoitteiden ja 
toiminnan käynnistämiseen Mylly-
purossa ja Kivikossa. Yhteistyöko-
kouksia järjestettiin Puotilassa se-
kä Kivikossa. Kokouksissa esiteltiin 
ajankohtaisia suunnitteluhankkeita 
sekä keskusteltiin paikallisten yritys-
ten näkemyksistä ja toiveista yritys-
alueiden ja kaupunginosien kehit-
tämiseksi. Vuoden aikana aloitettiin 
muun muassa Kivikon alueen tont-
tien tunnettuutta ja vuokraamista tu-
kevan markkinointisuunnitelman te-
keminen. Työhön valittiin ulkopuoli-
nen asiantuntijayritys.

Myllypuron.kehittäminen

Metropolian kampuksen tulo Myllypu-
roon on merkittävä muutosvoima Mylly-
puron kuin koko itäisten kaupunginosien 
kehitykselle. Noin 6 000 opiskelijan ja hal-
lintohenkilökunnan sijoittuminen alueelle 
tuo lisää ostovoimaa, mahdollistaa uutta 
yritys- ja opetussektorin yhteistyötä ja in-
novaatioita, lisää palveluiden käyttöastet-
ta sekä vahvistaa alueen imagoa. Vuon-
na 2014 Lähiöprojekti tiivisti yhteistyötä 
Metropolian kanssa sekä käynnisti suun-
nittelutyön siitä, miten kampuksen vai-
kutuksia voidaan edistää ja ottaa huomi-
oon osana koko Myllypuron kehittämistä. 
Tärkeänä osana on erilainen vuorovaiku-
tus- ja viestintäyhteistyö ammattikorkea-
koulun kanssa sekä positiivinen medianä-
kyvyys. Tärkeänä yhteistyökumppanina 
hankkeessa toimii kaupunginkanslian elin-
keino-osasto.

Myllypuron ja sinne tulevan kampuk-
sen tunnettuutta edistäviä viestintä- ja 
markkinointitoimia suunniteltiin yhdessä 
elinkeino-osaston ja Metropolian ammat-
tikorkeakoulun kanssa. Lähtökohtana toi-
mi MetroHelsinki-hankkeen arvioinnissa 
esiin tullut tavoite lisätä viestintäyhteistyö-
tä valittujen alueiden toimijoiden kanssa. 

Herttoniemen.yritysalueen.kehittäminen

Osana MetroHelsinki-hanketta on kehitet-
ty myös Herttoniemen yritysalueen edel-
lytyksiä. Herttoniemen yritysalueen ke-
hittämisyhdistyksen Hyryn ja kaupungin 
edustajista koostuva Herttoniemen yritys-
alueen neuvottelukunta kokoontui vuon-
na 2014 säännöllisin väliajoin alueen ke-
hittämisen ja yhteistyön merkeissä. Ta-
paamisten tavoitteena oli tiedon välittä-
minen, yhteistyörakenteiden ja toiminta-
tapojen kehittäminen sekä Designkadun 
suunnittelun jatkaminen kaupungin ja yk-
sityisten toimijoiden välisenä yhteistyö-
nä. Yhteistyön tärkeänä painopisteenä on 
myös kaupungin elinkeinokehittämisen 
toimintamallien ja lähestymistavan vah-
vistaminen vastaamaan paremmin alue-
lähtöisyyteen. Keskeisenä osana keskus-
teluissa on ollut uuden yleiskaavan val-
misteluun liittyvät tavoitteet yritysalueen 
kehittämiseksi sekä alueen yritystoimin-
nan monipuolistaminen ja jäsenhankin-
nan tukeminen.

Toiminnan yhtenä keskeisenä tavoittee-
na on kehittää yritysalueen pääväylän, De-
signkadun (Laivalahdenkatu–Mekaanikon-
katu) viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta se-
kä tuoda näkyvyyttä tärkeälle työpaikka-
alueelle. Designkadun suunnittelu eteni 
vuonna 2014 tarkentuneeseen yleissuun-
nitelmaan. Yleissuunnitelmassa esitettyjä 
kadun kaupunkikuvallisia tavoitteita on jo 
osaltaan hyödynnetty alueen autoliikkei-
den rakennushankkeissa.

Kivikon.teollisuusalueen.kehittäminen

Vuonna 2014 käynnistettiin myös Ki-
vikon teollisuusalueen markkinointityö 
yhteistyössä kaupunginkanslian elinkei-
no-osaston ja kiinteistöviraston kanssa. 
Työn tavoitteena on laatia alueelle mark-
kinointisuunnitelma sekä tavoitteet toi-
menpiteiden jalkauttamiselle. Suunni-
telma valmistuu vuoden 2015 keväällä 
ja etenee tarkempaan vaiheeseen vuo-
den aikana. 

Hankkeessa pilotoidaan kaupungin toi-
mintamalleja yritysalueen aluekohtaiselle 
markkinoinnille. Tavoitteena on parantaa 
uuden teollisuusalueen näkyvyyttä yritys-
ten sijaintipaikkavalinnoissa ja tuoda aluet-
ta paremmin esille myös julkisuudessa. 

Malmin kehittäminen
Elinkeinotoiminnan kehittämistä toteu-
tettiin myös Malmilla. Helsingin toinen 
aluekeskus Malmi on perinteinen ja kes-
keinen kauppapaikka, joka sijaitsee erin-
omaisten julkisten liikenneyhteyksien sol-
mukohdassa. 

Keväällä 2013 valmistuneen Malmin 
toimijakartoituksessa nostettiin esiin kes-
keisiä alueen elinkeinokehittämistä koske-
via toimenpide-ehdotuksia, joita on tavoit-
teena jalkauttaa alueen toimijoiden kes-
kuuteen. Yhteistyössä on mukana Koil-
lis-Helsingin yrittäjäyhdistys. Alkuvuo-
desta 2014 Lähiöprojekti ja kaupungin-
kanslian elinkeino-osasto järjestivät alu-
een toimijoille yhteisen ideointi-ja kehit-
tämisiltapäivän Malmitalolla. Tilaisuudes-
sa nousi monipuolisesti esiin yhteisiä ta-
voitteita ja ideoita alueen yritys- ja asukas-
toiminnan tukemiseksi. Toimijoiden akti-
vointi ja toiminnan käynnistäminen eivät 
onnistuneet vuoden 2014 aikana tavoitel-
lusti. Haasteena oli muun muassa konk-
reettiseen tekemiseen tähtäävän yhteisen 
hankkeen tai teeman löytäminen. Tämän 
vuoksi vuonna 2015 tavoitteena on edis-
tää elinkeinoyhteistyötä osana Latokarta-
nontien kadunvarren kehittämistä, jolloin 
toiminnassa on selkeä kiinnittymiskohta 
ja hankelähtöisyys.

Malmin kehittämistyöryhmä jatkoi 
vuoden 2014 aikana kokoontumi-
siaan. Työryhmä tuki erinomaises-
ti kokoavaa, alueellista lähestymis-
tapaa, jossa eri virastojen laaja yh-
teistyöverkosto visioi ja toteutti yh-
dessä kaupunginosan kehittämistoi-
menpiteitä. Vuoden aikana esillä oli-
vat muun muassa pyöräkeskuksen 
kehittäminen, Latokartanontien ase-
makaavoitus, Malmin Pekanraitin ja 
Ala-Malmintorin katu- ja rakennus-
suunnittelu, julkisten tilojen paran-
taminen sekä asukasyhteistyön mo-
nipuolistaminen ja aktivointi.

MetroHelsinki-hankkeen.yritysyhteistyötapaaminen.

Myllypurossa.keväällä.2014.
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Pyöräilyn edistäminen esikaupunkialueilla

Kaupunginosien hyvään arjen ympäristöön kuuluvat saavutettavat palvelut, 
joita on houkuttelevaa käyttää. Laadukkaat ja toimivat kävelyn ja pyöräilyn 
yhteydet sekä liikkumisen helppous tukevat palveluiden monipuolista käyt-
töä. Etenkin lähikoulun laadukas ja turvallinen saavutettavuus on tärkeää.

Vuonna 2014 jatkettiin yhteistyötä kau-
pungin liikennelaitoksen ja Liikenneviras-
ton kanssa Malmin pyöräkeskuksen ke-
hittämiseksi ja käynnistämiseksi. Tavoit-
teena on toteuttaa pyöräkeskus Malmin 
asemakeskusalueen yhteyteen, Latokar-
tanontien varteen. Yhteistyötä jatkettiin 
myös Metropolian Liikkuvan Arjen De-
sign-hankkeen (LAD) kanssa, jonka yh-
teydessä ammattikorkeakoulun opiskeli-
jat laativat suunnitelmia pyöräkeskuksen 
tila-ohjelmaksi ja teknisiksi lähtökohdik-
si. Osana pyöräkeskuksen suunnittelua 
kaupungin rakennusvirasto teki arkkiteh-
tisuunnittelua tilan korjaamiseksi yhteis-
työssä tilan omistajan, Liikenneviraston 
kanssa. Pyöräkeskuksen vastuutoimijana 
kaupungin osalta toimii HKL, jonka tavoit-
teena on käynnistää pyöräkeskuksen toi-
minta vuonna 2016.Malmin.pyöräkeskuksen.alustavia.tilasuunnitelmia.

Kuva:  Hanna Lehtonen,  Metropo l ia  AMK
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Hyvän kaupunkielämän vahvistaminen esikaupunkialueilla

Kaupunginosien elävöittämisessä on fyysisen kehittämisen lisäksi tärkeää 
parantaa laadukkaiden, positiivisten ja matalan kynnyksen toimintamahdol-
lisuuksien ja palveluiden tarjontaa. Tukemalla ja luomalla esikaupunkialueille 
monipuolisia ja yhteisöllisiä hankkeita, edistetään eri elämäntilanteissa ole-
vien kaupunkilaisten sitoutumista ja kotoutumista omaan asuinalueeseen 
sekä luodaan puitteita hyvän kaupunkielämän rakentumiselle.

Vuonna 2014 Lähiöprojektissa keskityt-
tiin erityisesti toiminta- ja yhteistyömuo-
toihin, jotka tukevat lasten ja nuorten sekä 
lapsiperheiden aktiivista toimintaa omal-
la asuinalueellaan. Tärkeässä roolissa oli 
eri hankkeiden näkyvyyden ja viestinnän 
kehittäminen sekä vuorovaikutus hank-
keessa toimivien kanssa. Erityisesti ruo-
honjuuritason toiminnan, vuorovaikutuk-
sen ja yhteydenpidon kautta luodaan par-
haimmat edellytykset toiminnan jalkautta-
miselle. Esimerkiksi Operaation Pulssi ke-
rää monipuolisesti tietoa ja toiveita nuo-
rilta itseltään hankkeen ohjelmatarjonnan 
rakentamiseksi.

Operaatio Pulssi
Kulttuurikeskus käynnisti nuorisohanke 
Operaatio Pulssin Malmilla, Pukinmäes-
sä ja Tapanilassa vuonna 2012. Hankkeen 
tavoitteena on ehkäistä 12–18-vuotiai-
den nuorten syrjäytymistä innostamalla 
nuoria harrastamaan, kohtaamaan toi-
siaan sekä vaikuttamaan asuinalueensa 

harrastustoimintaan. Toiminta on nuorel-
le maksutonta ja nuoret voivat itse vai-
kuttaa tarjottavaan toimintaan kouluissa 
tehtävien kyselyjen yhteydessä. Hank-
keessa tutustutetaan nuoria uusiin har-
rastuksiin sekä alueen palveluihin mata-
lalla kynnyksellä. Toiminta sisältää lyhyt-
kursseja, teemailtoja ja tapahtumia, joi-
ta alueen toimijat yhteistyössä järjestä-
vät. Tarjottava toiminta kootaan erilliseen 
Pulssi-esitteeseen.

Pulssi-toimintaan kuuluu olennaisena 
osana koulutempaukset, joissa nuorilta 
tiedustellaan, mitä harrastuksia he halu-
aisivat itse kokeilla. Vuonna 2014 pyrittiin 
nuorten osallisuuden ja ymmärryksen sy-
ventämiseen ja kyselylomakkeiden sijaan 
koulutempauksissa otettiin käyttöön toi-
veseinät, joille kerättiin nuorten ideoita ja 
toiveita harrastuksista ja tekemisestä. Ide-
oiden pohjalta koottiin kussakin koulussa 
nuorten ryhmät, jotka valitsivat ne ideat, 
joita he halusivat lähteä itse suunnittele-
maan ja toteuttamaan.

Kevään vaikuttamisprosessin tulokse-
na syntyi noin 200 nuorten ideaa. 39 kiin-
nostunutta nuorta jatkoi suunnittelua toi-
minnan järjestämiseksi.  Syksyn proses-
sin tuloksena syntyi noin 600 ideaa, jos-
ta 25 nuorta jatkoi työstämään teemoja. 
Näistä kevään 2015 toiminnassa tullaan 
toteuttamaan muun muassa afrodance-
kurssi, yönuta, leffailta, leffantekokurssi, 
leivontakurssi ja futisturnaus. 

Vuoden 2014 aikana Pulssin toiminnan 
alla järjestettiin 36 kurssia, joihin osallis-
tui noin 300 kävijää sekä seitsemän tapah-
tumaa, jotka tavoittivat 700 nuorta. Kou-
lutempauksia pidettiin keväällä kolmesti 
alueen kolmessa yläkoulussa ja syksyllä 
kahdesti neljässä yläkoulussa. Tempauk-
sien ja aamunavausten kautta tavoitettiin 
kasvokkain keväällä 900 nuorta ja syksyllä 
2 400 nuorta. Tavoitettujen nuorten määrä 
kasvoi edellisestä vuodesta merkittävästi. 

Nuorten kokemukset kursseilta ja ta-
pahtumista ovat olleet kurssikyselyiden 
mukaan hyvin positiivisia. Nuoret ovat löy-
täneet kursseilta uusia harrastuksia, pääs-
seet syventämään tietojaan ja taitojaan se-
kä saaneet uusia kavereita. Osallistavam-
pi vaikuttamisprosessi on lisäksi aktivoi-
nut nuoria tekemään itse ja samalla ym-
märtämään vaikuttamismahdollisuuten-
sa heidän omien ideoidensa toteutuessa. 

Operaatio.Pulssin.nuorten.ryhmissä.nuoret.suunnitte-

levat.ja.toteuttavat.itse.harrastekursseja.
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Pulssin tavoite vahvistaa nuorten 
osallisuutta on vaikutuksiltaan mer-
kittävää, mutta tarkoittaa resurssien 
osalta myös sitä, että mukana olevi-
en toimijoiden tulee olla aiempaa ak-
tiivisemmassa roolissa ja vastuunja-
kajina toimintaa suunniteltaessa ja 
toteutettaessa. Hallintokuntien ja jär-
jestöjen yhteistyö on sitoutunutta ja 
yhteistyön hyödyt nähdään erinomai-
sina nuorten kanssa toimimiseen. 
Koska Pulssi -toiminta on lyhytkes-
toista tutustumista harrastuksiin, on 
osallistujille pyritty kertomaan, mis-
sä harrastusta voi jatkaa kurssin jäl-
keen. Lähiöprojektin hankerahoitus 
jatkuu myös vuonna 2015.

PerjantaiAction Tapulikaupungissa 
Vuoden 2013 alussa alkanutta PerjantaiAc-
tion! -hanketta toteutettiin Tapulikaupun-
gissa yhteistyössä varhaiskasvatusviraston, 
nuorisoasiainkeskuksen ja liikuntaviraston 
kanssa. Hankerahoitus päättyi Lähiöpro-
jektin osalta vuonna 2014. Tavoitteena oli 
lasten ja nuorten sekä heidän perheiden-
sä elämänhallinnan lisääminen tarjoamalla 
ohjattuja liikuntakokemuksia ja virikkeellistä 
toimintaa sekä innostaa omatoimiseen te-
kemiseen. Toiminta oli avointa kaikille lap-
sille ja nuorille. Yhteistyö liikuntaviraston lä-
hiöliikuttajien kanssa toi myös uusia inno-
vaatioita leikkipuiston toimintaan.

PerjantaiAction! -liikuntapäivät järjes-
tettiin pääsääntöisesti Leikkipuisto Tapulil-
la, joka on Tapulikaupungin lapsille ja nuo-
rille tuttu paikka. Päivien teemoina olivat 
muun muassa sirkus, ulko- ja sisäliikun-
ta, keilaus sekä temppurata.

Vuosina 2013–2014 toiminnassa 
ja tapahtumissa oli mukana noin 
900 osallistujaa. Toimintaan sisältyi 
myös poikakerho- ja tanssiryhmä-
toimintaa, joihin osallistui säännölli-
sesti 25 lasta ja nuorta. Tapahtumis-
sa lapset ja nuoret saivat kokemuk-
sia uusista liikuntalajeista, oppivat 
kannustamaan toisiaan, ottamaan 
muut huomioon sekä löysivät uusia 
kaverisuhteita ja harrastuksia. Lap-
si tai nuori sai kokemuksia myös sii-
tä, että hän on tärkeä.  Alueen yhtei-
söllisyys ja osallisuus vahvistui van-
hempien ollessa mukana tapahtumi-
en järjestämisessä.

PerjantaiAction! -toiminnoista muun 
muassa tanssikurssi jatkuu nuorisoasiain-
keskuksen rahoittamana sekä poikaker-
hot nuorisotalon ja leikkipuiston yhteis-
työnä. Loma-aikojen toimintaa toteute-
taan jatkossa yhteistyössä nuorisotalon, 
leikkipuiston, lähiöliikunnan ja seurakun-
nan sekä kirjaston kanssa. Tapahtumia tul-
laan järjestämään 1–2 kertaa vuodessa.

Sadut ja tarinat 
Varhaiskasvatusviraston ja kirjastotoimen 
vuonna 2012 alkanut yhteistyöhanke Sa-
dut ja tarinat päättyi Lähiöprojektin tuke-
mana vuoden 2014 alussa ja siirtyi Kult-
tuurikeskus Caisan erillisrahoituksen pii-
riin.  Tavoitteena oli lisätä lasten osallisuut-
ta ja toiminnallisuutta omalla asuinalueel-
la muun muassa Caisan laadukkaan oh-
jelman kautta. Ne päiväkodit, joilla oli esi-
merkiksi hankalien kulkuyhteyksien takia 
haastavaa päästä Kulttuurikeskus Caisaan, 
pääsivät osallistumaan kulttuuritarjontaan 
omassa päiväkodissaan tai lähikirjastossa. 

Kulttuurikeskus Caisan kautta venäjän-
kieliset ja somaliankieliset taiteilijat jalkau-
tuivat kirjastoihin esiintymään. Esityksiä 
oli yhteensä 35. Esityksissä kävi 630 lasta 
ja 90 aikuista. Vuonna 2015 toiminta jat-
kuu kirjastojen ja päiväkotien yhteistyönä. 

Perhe on Pop Jakomäessä 
Kaupunginkirjasto, nuorisoasiainkeskus 
ja varhaiskasvatusvirasto aloittivat ”Perhe 
on Pop” - toiminnan Jakomäessä vuoden 
2013 alussa. Mukana toiminnassa ovat 
myös liikuntaviraston lähiöliikuttajat. Pro-
jektin tavoitteena on aktivoida ja osallis-
taa haasteellisen Jakomäen alueella asu-
via lapsiperheitä suunnittelemaan ja järjes-

Pulssi-toiminnan.ydintä.ovat.kouluissa.tehtävät.kyse-

lyt.nuorten.harrastustoiveista..Vuonna.2014.otettiin.

käyttöön.toiveseinät.ideoiden.keräämiseksi.
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tämään tapahtumia sekä innostaa erityi-
sesti maahanmuuttajataustaisia perheitä 
tulemaan mukaan yhdessä tekemiseen. 

”Perhe on Pop” -toiminnassa on mu-
kana lähes kaikki Jakomäessä toimivat 
yhteisöt, joiden keskinäinen yhteistyö on 
tiivistynyt toiminnan myötä. Joulumaa 
ja Liikuntatapahtumat järjestettiin vuon-
na 2014 ja niihin osallistui noin 150–200 
henkilöä. ”Perhe on Pop”-toiminnassa 
mukana olleet alueen toimijat ovat toi-
siinsa tutustuttuaan luoneet myös uut-
ta yhteistyötoimintaa alueella (esim. kir-
jastossa lasten ja vanhempien elokuva-
aamut). ”Perhe on Pop” -toiminta jatkuu 
myös vuonna 2015.

Lähiöliikunta 
Liikuntavirasto on toteuttanut esikaupun-
kialueilla lähiöliikuntaa Lähiöprojektin tu-
ella viitisentoista vuotta. Toiminnan tavoit-
teina on asukkaiden monipuolisen liikun-
takulttuurin edistäminen lähiöliikunta-alu-
eilla tuottamalla laadukkaita liikuntapalve-
luita Myllypurossa, Kontulassa, Maunu-
lassa, Haagassa, Pihlajamäessä, Malmil-
la sekä Jakomäessä ja Tapulikaupungis-
sa. Hyvät liikuntapalvelut ovat yksi mer-
kittävä alueen vetovoimatekijä. Muun mu-
assa Myllypuron aktiivinen liikuntatoimin-
ta tunnetaan koko Helsingissä ja omal-
ta osaltaan profiloi koko kaupunginosan 
tunnettuutta. 

Lähiöliikunta järjestää yhteisiä ohjat-
tuja liikuntaryhmiä sekä aktivoi liikunta-
neuvonnan avulla ikääntyviä, nuoria, per-
heitä sekä aikuisia omatoimiseen liikun-
nan harrastamiseen oman hyvinvointin-
sa edistämiseksi. Se tukee monikulttuu-
risuutta, suvaitsevuutta ja yhteisöllisyyt-
tä liikunnan keinoin. Lähiöliikuntaa vetää 
neljä lähiöliikuttajaa.

Lähiöliikunnan vaikuttavuus perus-
tuu merkittäviin kävijämääriin. Vuo-
sina 2013–2014 käyntikertoja eri lä-
hiöliikunnan toiminnassa oli yhteen-
sä noin 93 600–98 000. Asiakkaita 
oli noin 30 000. Seniorisäpinät, lii-
kuntahulinat ja suurin osa FunActi-
on -toiminnasta on siirtynyt Lähiö-
projektin rahoituksesta liikuntaviras-
ton normaaliksi toiminnaksi vuoden 
2014 alusta. Lähiöprojekti tukee lä-
hiöliikuntaa myös vuonna 2015. 

Vuosaari-blogi
Nuorisoasiainkeskus ja maahanmuutto-
osasto käynnistivät Vuosaari-blogi hank-
keen syksyllä 2013. Hanke päättyi Lähiö-
projektin rahoituksen osalta vuonna 2014 
ja jatkuu nuorisoasiainkeskuksen normaa-
lina toimintana. Blogin tavoitteena oli sosi-
aalista mediaa hyödyntäen innostaa vuo-
saarelaisia kertomaan positiivisia ja erilai-
sia näkökulmia sisältäviä tarinoita aluees-
ta, lisätä kiinnostusta ja omistajuuden tun-
netta omaan asuinalueeseen, löytää ta-
poja ilmaista alueen omaleimaisuutta se-
kä halua esitellä aluetta ulkopuolisille. 
Hankkeessa järjestettiin ilmaista koulu-
tusta, jonka sisällön tuotti Sarjakuvakes-

Vuosaari-aiheiset.sarjakuvat.olivat.yksi.tapa.tuo-
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na 2014 Sarjakuvakeskus perusti Kallah-
den nuorisotalolle Vuosaaren sarjakuva-
pisteen, joka tarjosi kursseja ja työpajoja 
torstaisin aikavälillä 13.3.–22.5. niin lap-
sille, nuorille sekä aikuisille. Osallistumi-
nen niihin oli vuoden 2013 tasoa.

Blogi-sivustolle on tehty päivityksiä 
vuoden 2014 aikana noin 50 kap-
paletta (vuonna 2013 päivityksiä oli 
16), joista osa oli tapahtumailmoi-
tusta. Myös sarjakuva- ja juttublo-
geja tuotettiin Vuosaaresta ja vuo-
saarelaisista. Itsenäisesti blogia pi-
täviä on vielä harvassa. Kävijätilas-
ton mukaan sivustolla kävi arviolta 
800 kävijää kuukaudessa. Sivuston 
voi katsoa olevan tärkeä väline Vuo-
saaren imagon luonnissa. 

Kulttuurikaveri-hanke
Kulttuurikeskus ja sosiaali- ja terveysviras-
to aloittivat vuoden 2013 alussa Kulttuuri-
kaveri-hankkeen. Hankkeessa vapaaehtoi-
set kulttuurikaverit lähtevät erilaisiin kult-
tuuritapahtumiin seuraksi tai vertaisop-
paiksi henkilöille, jotka kokevat kulttuuri-
tilaisuuksiin lähtemisen joko fyysisen tai 
psyykkisen toimintakyvyn alentumisen 
vuoksi hankalaksi. Hankkeen tavoitteena 
on lisätä kulttuuripalveluiden saavutetta-
vuutta, rohkaista ja aktivoida uusia käyt-
täjiä osallistumaan ja hyödyntämään ole-
massa olevia kulttuuripalveluita sekä lisä-
tä vuorovaikutusta palveluiden tarjoajien 
ja kansalaisten välillä.

Kulttuurikaveritoiminnan ensisijaisina 
kohteina ovat ikäihmiset. Esikaupungeissa 

kulttuurikaverikohteita ja -toimintaa keskit-
tyy Malmitaloon, Kanneltaloon, Itäkeskuk-
sen Stoaan ja Vuotaloon sekä Jakomäen 
kirjaston Olkkariin. Toiminnassa on muka-
na myös kymmenkunta muuta kulttuuri-
laitosta, jotka ovat tehneet kulttuurikave-
risitoumuksen (sitoutuminen alennettuun 
pääsylippuun).

Kulttuurikavereiksi on koulutettu 
yhteensä 78 henkilöä ja koulutusta 
järjestetään tarvittaessa lisää. Kulu-
neen vuoden aikana kulttuurikave-
rit olivat järjestämässä 218 keikkaa 
kulttuuritilaisuuksiin. Eniten keikkoja 
tehtiin Malmitaloon (47 kpl), Kannel-
taloon (17), Vuotaloon (12) sekä kir-
jastojen tapahtumiin (24). Keskustan 
kulttuurikohteista suosituin oli Kau-
pungin orkesteri.

Hankkeen vaikuttavuus syntyy vapaa-
ehtoisten tekemän työtuntien määrästä. 
Koordinaattorin tekemä työaika vuoden 
aikana voidaan ajatella kaksinkertaistuvan 
vapaaehtoisten tekemien työtuntien kaut-
ta. Merkittävää on etenkin se, miten paljon 
eri kulttuurilaitokset ja niiden palvelut saa-
vat vapaaehtoista markkinointiapua kult-
tuurikavereiden kautta. Hankkeen toimin-
nassa on vielä tehostettavaa asiakasmää-
rien kasvattamisen ja toiminnan kustan-
nustehokkuuden osalta. On tärkeää muis-
taa, että kulttuurikaveritoiminnassa ei ole 
kyse suurten yleisöjen toiminnasta, vaan 
enemmänkin ”räätälöidystä” toiminnas-
ta, joka ottaa huomioon erityisesti yksi-
löiden toimintakyvyn. Esimerkiksi monel-
le asiakkaalle jo se, että he pääsevät kes-
kustelemaan ja suunnittelemaan kulttuu-
rivierailua vapaaehtoisten kanssa, on mer-
kityksellistä.

Toiminnan pilotointi Lähiöprojektin toi-
mesta jatkuu vuoden 2015 ajan, jonka ai-
kana on tarkoitus löytää pysyvät toiminta-
tavat ja resurssit mallin vakiinnuttamisek-
si virastojen normaaliin toimintaan. Kes-
keisenä tekijänä pilotoinnissa on toimin-
tamallin rakentaminen yhteistyössä kult-
tuurikeskuksen ja sosiaali- ja terveysviras-
ton kesken. Sosiaali- ja terveysvirasto jär-
jestää vapaaehtoisuuteen perustuvan vä-
litystoiminnan ja kulttuurikeskus kulttuu-
riorganisaatioyhteistyön.

Kulttuurikaverit.lähtevät.seuraksi.ja.vertaisoppaiksi.

kulttuuritapahtumiin,.erityisesti.ikäihmisille.

Kuva:  Mika  Ruusunen

kus. Hankkeessa tuotettiin vuorovaikuttei-
nen blogisivusto vuosaari.munstadi.fi. Yh-
teistyötahoja ovat olleet Helsingin Poetry 
Connection, Vuosaari-seura, Vuosaaren 
lasten ja nuorten toimijaverkosto, perus-
koulujen ja vanhempien yhteistyöfoorumi, 
Finn Mamu monikulttuurinen yhdistys ry 
sekä Vuotalo, jonne Vuosaaren sarjakuva-
piste siirtyi vuoden 2015 alussa.

Syksyllä 2013 alueen eri asukasryh-
mille järjestettiin kursseja ja pajoja, jotka 
sisälsivät erilaisia luovan ilmaisun keino-
ja. Kirjastossa, Vuosaaren peruskoulus-
sa, Tehtaanpuiston yläasteella, Kallahden 
nuorisotalossa, päiväkoti Karavaanissa, 
palvelukoti Rantakartanossa ja Vuosaaren 
lähiöasemalla järjestetyissä pajoissa oli yh-
teensä noin 250 osallistumiskertaa. Vuon-
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Lähikoulujen vetovoiman vahvistaminen

Toimintakauden päätavoitteisiin kuuluu esikaupunkialueiden lähikoulujen ve-
tovoiman vahvistaminen. Vuonna 2014 jatkettiin yhteistyöhankkeiden Tem-
po orkesteri, Bändipaja- ja Kylään 2 - ja 3 -toimintaa keskittyen erityisesti 
viestinnän ja positiivisen näkyvyyden korostamiseen.  Sen lisäksi, että hank-
keissa tarjotaan monipuolista musiikkitoimintaa koulujen arkeen, toiminnan 
vaikuttavuutta tulee hakea myös hankkeiden näkyvyyden kautta muun mu-
assa mediassa ja kohdealueilla.

Bändipaja-hanke
Kulttuurikeskuksen ja opetusviraston 
käynnistämä Bändipaja-hanke jatkui vuon-
na 2014. Hankkeen tavoitteena on aktivoi-
da Itä- ja Koillis-Helsingin koulujen oppilai-
ta harrastamaan rytmimusiikkia sekä an-
taa lapsille ja nuorille kokemuksia ja elä-
myksiä musiikin keinoin. Matalan kynnyk-
sen bändipajatoiminnan avulla pyritään 
syrjäytymisen ehkäisyyn tarjoamalla per-
heen tulotasosta tai taustasta riippumatta 
lapsille laadukasta musiikinopetusta kou-
lupäivän aikana. Pop & Jazz Konservatorio 
tuottaa opetuksen sekä koordinoi hanket-
ta, tuottaa viikoittaisen opetustoiminnan, 
tiedottaa hankkeesta, organisoi konsertit 
ja kehittää instrumenttiopetusta.

Bändipaja-toiminnassa on mukana 
kahdeksan koulua: Jakomäen ja Kallah-
den peruskoulut, Keinutien, Mellunmäen, 
Mustakiven, Myllypuron ja Puotilan ala-as-
teen koulut, Myllypuron yläasteen koulu 
sekä Aurinkolahden peruskoulu. Mukana 
olevien oppilaiden valinnat on tehty kou-

lujen toimesta. Bändipaja-hankkeen orga-
nisointia kouluissa on kehitetty aktiivisesti 
koko toiminnan ajan. Myös media on ol-
lut kiinnostunut hankkeesta ja muun mu-
assa Helsingin Sanomat esitteli hanketta 
vuonna 2014.

Vuosina 2013–2014 kouluissa on ol-
lut yhteensä noin 25 bändipajaryh-
mää, joissa kussakin 5–8 oppilas-
ta. Viikoittain ryhmiin on osallistu-
nut noin 200 lasta seitsemän tun-
tiopettajan ohjauksessa. Syksystä 
2014 osallistujamäärä on vakiintu-
nut noin 180 lapseen. Yksi bändiryh-
mä on toiminut Oulunkylän Seura-
huoneella. Tammikuussa 2014 käyn-
nistyi ”Dream on Big Bänd”-toimin-
ta, jossa soittaa 20 oppilasta eri kou-
luista. Toiminnasta on myös tehty 
opinnäytetyö Metropolia ammatti-
korkeakoulun pop & jazzmusiikkipe-
dagogin koulutusohjelmaan.

Koulujen.bändipajojen.lapset.ja.nuoret.käyvät.esiin-

tymässä.mm..nuorisotaloilla.Hot.Hour.-konserttivii-

koilla..

Kuva:  S imo Kar isa lo
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Vuonna 2014 toiminnan puitteissa jär-
jestettiin yhteensä 21 konserttia. Syksyl-
lä 2014 aloitettiin Hot Hour -konserttivii-
kon malli, jossa esiintymiset sijoitetaan sa-
moille viikoille. Bändipaja-ryhmien lisäksi 
illoissa esiintyi myös musiikkilukiolaisia ja 
Pop & Jazz Konservatorion omia oppilaita. 
Tämä paransi oppilaiden osallistumisakti-
viteettia ja kasvatti yleisömäärää. Lasten 
bändit ovat osallistuneet myös erilaisiin 
kilpailuihin (Galaxi Sound) ja olleet muka-
na YLE:n dokumenttiohjelmassa.

Bändipaja-toiminta.osana.kuntouttavaa.
työtoimintaa.Oulunkylässä

Bändipaja-hanketta toteutetaan sosiaali-
sin perustein Kumppanuustalo Oulunky-
län seurahuoneella sosiaali- ja terveysvi-
raston aluetyöyksikön kanssa. Toiminnan 
tavoitteena on musiikin oppimisen lisäk-
si ehkäistä ilman opiskelu- tai työpaikkaa 
olevien nuorten syrjäytymistä sekä saada 
heidät mukaan aktiiviseen, kehittävään ja 
tavoitteelliseen toimintaan.

Oulunkylän Seurahuoneen bändipaja-
toiminnassa on kerralla kymmenen työko-
keilu- tai kuntouttavan työtoiminnan paik-
kaa sekä yksi palkkatuella palkattu ohjaa-
ja, joka vastaa bändipajatoiminnan käytän-
nön järjestelyistä. Bändipajalaisten työ-
aika on viisi tuntia päivässä. Työkokeilu- tai 
kuntouttavan työtoiminnan sopimus sol-
mitaan kuudeksi kuukaudeksi. Työtehtä-

viin kuuluu ohjelmiston suunnittelua, har-
joittelua ja esiintymistä. Bändipajalaiset 
saavat musiikinteoriaopetusta yhden viik-
kotunnin verran, jonka järjestää Pop&Jazz 
konservatorion musiikkipedagogi.

Vuonna 2014 Bändipajan työtoi-
mintaan osallistui 14 uutta nuorta 
ja vapaaehtoistyöhön kuusi nuorta. 
Kaiken kaikkiaan bändipajatoimin-
taan on osallistunut 42 nuorta vuo-
sina 2013–2014,  lisäksi vapaaeh-
toistyöhön kahdeksan nuorta. Yh-
teistä kaikille on sosiaalitoimen asi-
akkuus. Kaikilla mukana olleille on 
nimetty yhteyshenkilö, jonka kanssa 
hän hoitaa asioita. Mukana olleista 
neljällä henkilöllä on vakituinen työ-
paikka ja kahdeksalla henkilöllä mää-
räaikainen työsopimus. Musiikkia on 
opiskelemassa neljä henkilöä. Lisäksi 
kymmenen nuorta on opiskelemassa 
ammatillista tutkintoa ja kaksi työvoi-
mapoliittisessa koulutuksessa. Työt-
tömänä on kuusi henkilöä, joista kak-
si on aloittamassa opiskelujaan syk-
syllä ja yksi henkilö on menossa suo-
rittamaan armeijaa. Bändipajatoimin-
nan avulla on pystytty muuttamaan 
jopa sellaisten nuorten tulevaisuu-
densuunnitelmia, joille hoitosuun-
nitelmissa on ollut eläkkeen haku.

Tempo-orkesterit.toimivat.Jakomäen.peruskoulussa.ja.

Vesalan.ala-asteella.

Kuva:  S imo Kar isa lo
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Bändipaja on osoittautunut mielek-
kääksi ja kuntouttavaksi toiminnaksi, jo-
hon nuorten on ollut helppo kiinnittyä. 
Usealle nuorelle bändipajatoiminnan suo-
rittaminen on ensimmäinen kerta elämäs-
sä, kun he ovat saaneet suoritettua asi-
an oma-aloitteisesti loppuun asti. Muun 
muassa yhdeksällä nuorella ei ollut yh-
tään loppuun vietyä peruskoulun jälkeis-
tä koulutusta tai heidän peruskoulunsa oli 
jäänyt kesken. Työelämän perustaitojen li-
säksi nuoret ovat saaneet itseluottamusta. 
Haastattelujen mukaan nuorten elämän-
hallintataidot olivat lisääntyneet toiminnan 
aikana keskimäärin 52 % ja heidän uskon-
sa tulevaisuuteen keskimäärin 35 %. Toi-
minta pyritään integroimaan kaupungin 
asukastalon normaaliksi kuntouttavaksi 
työtoiminnaksi vuoden 2015 aikana.

Tempo-orkesteri 
Lähiöprojektin, kulttuurikeskuksen ja ope-
tusviraston yhteistyönä toteutettu Tempo-
orkesteritoiminta jatkui vuonna 2014 Ja-
komäen ja Vesalan kouluilla. Tempo-or-
kesteritoiminnan tavoitteena on syrjäyty-
misen ehkäiseminen ja monitaustaisten 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen 
soittamisen keinoin. Tempon opetus no-
jautuu Venezuelan niin sanottuun El Sis-
tema -malliin, jossa soittimet ja opetus an-
netaan oppilaille ilmaiseksi. Tavoitteena on 
luoda toimintamalli syrjäytymisen ehkäi-
syyn. Toiminta toteutetaan oppilaille ker-
hotoimintana ja koulupäivän aikana tapah-
tuvina yksilö- tai ryhmäharjoituksina. Tem-
po-orkesteritoiminta nostaa koulun ima-
goa, koska kyseinen koulu tarjoaa silloin 
ilmaista musiikin opetusta ilman pääsy-
kokeita mahdollisimman monelle lapselle.

Yhdessä soittaminen on toiminnan 
keskiössä: soittaminen orkesterissa aloi-
tetaan heti ja lyhyet omat soittotunnit tu-
kevat yhteissoittoa. Tempo Sistema Fin-
land ry:n opettajilla on vastuu orkesterei-
den johtamisesta, esityksien järjestämi-
sestä ja toiminnan kehittämisestä. Met-
ropolia ammattikorkeakoulun opiskelijat 
toimivat soitin- ja orkesteriopettajina osa-
na työharjoittelua. Koulut valitsevat oppi-
laat ja järjestävät tilat koulupäivän aika-
na tapahtuvaan opetukseen. Opetusviras-
ton jousisoittimilla lapset saavat harjoitel-
la myös kodeissaan.

Tempo-yhdistyksen pitämiä ja ohjaa-
mia orkesteriharjoituksia on toteutettu Ja-
komäen ala-asteella maanantaisin ja tiis-
taisin sekä Vesalan ala-asteella keskiviik-
koisin ja torstaisin. Kevätkaudella Jakomä-

essä pidettiin harjoituksia 17 kertaa ja nii-
hin osallistui keskimäärin 20 oppilasta, kun 
taas syyskaudella kertoja oli 15 ja osallistu-
jia keskimäärin 14 oppilasta. Vesalan ala-
asteella harjoituksia oli keväällä 15 (noin 
18 oppilasta) ja syksyllä 18 kertaa (14 op-
pilasta). Yhdistyksen pitämien harjoitusten 
lisäksi Metropolia ammattikorkeakoulun 
opiskelijat ovat pitäneet viikoittain omat or-
kesteriharjoituksensa yhdistyksen antami-
en ohjeiden mukaisesti Jakomäessä maa-
nantaisin ja Vesalassa keskiviikkoisin. Pu-
hallinorkesteritoiminta Vesalan ylä-asteen 
6–7-luokkalaisille ei lukuisista yrityksistä 
huolimatta käynnistynyt. Sen sijaan uudet 
oppilaat Vesalan ala-asteen 5.- ja 6.-luokil-
ta aloittivat lokakuussa 2014 sekä yksityis-
tunnit että ryhmäopetuksen.

Kummankin ala-asteen jousiorkes-
terit ovat noin 20 oppilaan aktiivi-
sia orkestereita, jotka kokoontuvat 
säännöllisesti ja käyvät erilaisissa 
tilaisuuksissa esiintymässä. Lapset 
ovat kiinnittyneet elämässään sään-
nölliseen musiikkiharrastustoimin-
taan, oppineet soittamaan yhdes-
sä sekä saaneet uusia kokemuksia 
muun muassa esiintymisten myötä. 
Perheiden keskinäistä vuorovaiku-
tusta on saatu lisättyä yhdistyksen 
säännöllisesti järjestämien Tempo-
iltojen myötä.

Kulttuuria kouluihin:  
Kylään! 2 ja 3 -hankkeet
Kylään! 2- ja 3 -hankkeiden tavoitteena oli 
kulttuurikeskuksen ja opetusviraston yh-
teistyönä lisätä koululaisten hyvinvointia 
ja tukea opettajien työtä mahdollistamal-
la taiteen monipuolinen käyttö opetukses-
sa. Hanke päättyi vuonna 2014. Toimin-
nan perustana oli erityisesti nivelvaihee-
seen liittyvien pelkojen lieventäminen, ryh-
mäytymisen tukeminen sekä lähikoulun 
valitsemiseen kannustaminen. Kaupungin 
hallintokuntien Kulttuuria kouluihin -yh-
teistyöohjelman tavoitteena on säännöl-
listen ja helposti lähestyttävien toiminta-
tapojen kehittäminen koulujen ja taidelai-
tosten välille. Hankkeella tuetaan opetus-
työtä avaamalla opettajille taidetta oppi-
misympäristönä. Toisaalta kulttuuritoimi-
joiden kouluille suuntaamia palveluita oh-
jataan vastaamaan koulujen tarpeita

Vuonna 2013 käynnistyneessä hank-
keessa nivelvaihetta pyrittiin helpotta-

Kylään!.-hankkeessa.tutustuttiin.sirkuksen.keinoin.uu-

siin.koulukavereihin.

Kuva:  S imo Kar isa lo
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maan nukketeatteri- ja sirkustyöpajat vä-
lineenä. Vuoden 2014 syyslukukauden ai-
kana, Kylään! 2 -hankkeessa esikoululaiset 
ja ensimmäisen luokan oppilaat tutustui-
vat toisiinsa nukketeatterin parissa ja sa-
mat lapset tapasivat uudelleen seuraava-
na keväänä. Kylään! 3 -hankkeessa yhtei-
siin sirkustyöpajoihin osallistuivat kuudes- 
ja seitsemäsluokkalaiset. Samalla tuli tu-
tuksi uusi lähikoulu.

Kylään! 2- ja 3 -hankkeisiin osallistui  
keväällä  ja alkusyksystä 2014 yh-
teensä 12 koululaisryhmää neljästä 
eri koulusta ja kahdeksan esikoulu-
laisryhmää seitsemästä eri päiväko-
dista. Lapsia hankkeessa oli mukana 
yhteensä 339. Vuonna 2013 projek-
teihin osallistui 21 koululaisryhmää 
seitsemästä eri koulusta ja kahdek-
san esikoululaisryhmää seitsemäs-
tä eri päiväkodista, eli yhteensä yli 
530 lasta. Mukana oli Tahvonlahden 
ja Pohjois-Haagan ala-asteet ja Torp-
parinmäen peruskoulu sekä lähialu-
eiden päiväkotien esikoululaiset se-
kä Hiidenkiven peruskoulu ja Tapa-
nilan ja Maatullin ala-asteet.

Hankkeeseen osallistuneiden opet-
tajien ja päiväkodin henkilökunnan mu-
kaan toiminnan sisällöt sopivat hyvin kou-
lun ja päiväkodin toiminnan tavoitteisiin. 
Ryhmähenkeen liittyvät tavoitteet toteu-
tuivat parhaiten. Toiminnan koettiin tuke-
van myös tukevan lasten sosiaalisten tai-
tojen, tunnetaitojen sekä luovuuden ja it-
seilmaisun kehittymistä. Vuonna 2014 tee-
tetyssä palautekyselyssä opettajat ja päi-
väkotiopettajat olivat sitä mieltä, että tai-
de- ja kulttuuriprojektit voivat nostaa kou-
lun tai päiväkodin arvostusta vanhempien 
silmissä. Hankkeen aikana ei kuitenkaan 
kyetty osoittamaan vahvaa kytköstä toi-
minnan vaikutuksista lähikoulun valintaan. 
Hankkeet olivat yksi osa opetusviraston, 
kulttuurikeskuksen ja varhaiskasvatusvi-
raston jo muutenkin vahvaa yhteistyötä. 
Hanke ei jatku sellaisenaan, vaan vastaa-
vaa toimintaa jatketaan eri muodoissaan 
virastojen välisenä yhteistyönä.
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Alueellisten osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen asukkaille

Lähiöprojekti tukee alueellisen osallistumisen vahvistamista esikaupunkialu-
eilla yhteistyössä kaupungin eri virastojen kanssa. Tärkeää on luoda alueel-
lista, yhteistä ja helposti lähestyttävää palvelukulttuuria asukkaiden arkeen. 
Vuonna 2014 yhteistyötä tiivistettiin erityisesti kaupunginkanslian osallisuus- 
ja neuvontayksikön kanssa sekä osallistuttiin Asukasosallisuuden avustus-
kriteeristö-työryhmän toimintaan. Työryhmän päätehtävänä oli selvittää läh-
tökohdat kaupungin avustuskäytäntöjen yhtenäistämiselle sekä käydä läpi 
toimintatapoja ja lähtökohtia kaupungin ylläpitämien asukastalojen toteut-
tamiseksi tulevaisuudessa. 
 Lähiöprojektin rooli alueellisessa työssä pohjautuu pitkälti eri hankkei-
den kautta tapahtuvaan asukastoiminnan tukemiseen sekä laajempien foo-
rumien järjestämiseen. Asukastoiminnan tulee rakentua alueen omista läh-
tökohdista käsin, ei projektivetoisesti.

Monen polven kasvutila -hanke 
Roihuvuoressa 
Nuorisoasiankeskuksen Monen polven 
kasvutila -hankkeen tavoitteena on luo-
da kohtaamispaikkoja ja yhdessä tekemi-
sen tapoja eri-ikäisille ihmisille. Yksittäis-
ten asioiden ja tekemisen organisoiminen 
kaupunginosakohtaiseksi kokonaisuudek-
si luo sukupolvien välistä luottamusta ja 
osallisuuden vahvistumista. Hanke koor-
dinoi ja verkottaa alueen eri toimijoiden 
ja asukkaiden hankkeita, järjestää yhtei-

siä tapahtumia, välittää tietoja alueen ta-
pahtumista sekä innostaa kaikkia mukaan 
toimintaan. 

Hankkeen ensimmäisenä toiminta-
vuotena 2012 toiminnallisiksi painopis-
teiksi kehittyivät viljelytoiminta, tapah-
tumat sekä nuorten työllistäminen. Kol-
mantena toimintavuotena 2014 vahvistet-
tiin Roihuvuoren asukaspuiston käyttöä, 
alueen viljelytoimintaa sekä nuorten työl-
listämistä. Nuorisotalon tehtäväkuvia ja 
toimintaa prosessoitiin sen mukaan, että 

Monen.polven.kasvutila.-hankkeen.toimijoiden.jär-

jestämä.Mopo-rokki.keräsi.runsaasti.kuulijoita.Roi-

huvuoren.monipuolisen.palvelukeskuksen.pihalle.elo-

kuun.lopulla..

Kuva:  Oona He in
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monen polven iätön vuorovaikutus mah-
dollistuisi ja nuorisotalo tilana vastaisi laa-
jemmin eri-ikäisten toiveisiin. Alueellisil-
la tapahtumilla oli iso osa yhteisen koke-
muksen ja näkyvyyden saavuttamisessa. 
Suurimmat yhteistapahtumat olivat Lu-
mipuisto-tapahtuma helmi–maaliskuus-
sa ja Mopo-rokki-tapahtuma elokuussa.

Vuonna 2014 nuorisotakuun kaut-
ta palkattiin nuorisotalolle palkkatuettu-
na kahdeksan työntekijää. Työjaksot oli-
vat 6–8 kuukautta ja päivittäinen työaika 6 
tuntia. Työtehtäviin kuuluivat muun muas-
sa tiedotus, kädentaidot, puutarhaosaami-
nen ja keittiötyöt. Nuorten kesätyötoimin-
nan ydin oli vastata nuorten tarpeeseen 
saada kesätyöpaikka ja näin tukea nuo-
ren työntekijäidentiteetin kasvua ja työl-
listymispolun kehitystä. Nuoret saivat työ-
kokemusta kahvilatoiminnasta, toimitus-
työstä sekä puutarhakaveritoiminnasta, 
jossa nuoret toimivat puutarhakavereina 
alueen ikäihmisille ja auttoivat parvekkei-
den istutusten kunnostuksessa ja muis-
sa tehtävissä.

Vuosi 2015 pitää sisällään arkitoimin-
tojen ja yhteistyön vahvistamista eri toi-
mijoiden kesken ja nuorisotalon toiminta-
mallin rakentamista, joka pohjautuu mo-
nen polven kasvutila -toimintaan. Toimin-
tamalli on tarkoitus ottaa mukaan vuoden 

2015 aikana myös Kumpulan koulukasvi-
tarhan kehittämiseen ja toiminnan jalkaut-
tamiseen (Puutarha nuorisotyössä).

Kotikaupunkipolut 
Kotikaupunkipolkujen toteuttamista jat-
kettiin vuonna 2014. Polkujen tavoittee-
na on kaupunginosien identiteetin vahvis-
taminen, asukkaiden paikallistuntemuk-
sen syventäminen sekä uusien asukkai-
den kotiutumisen edistäminen. Hankkees-
sa kootaan ja pidetään ajan tasalla koti-
kaupunkipolkuja toimitettuine kohdeku-
vauksineen ja reittikarttoineen yhteistyös-
sä kaupunginosayhdistysten kanssa ja jul-
kaistaan niitä netissä sekä painotuotteina. 
Suomen kotikaupunkipolku Tmi koordi-
noi toimintaa.

Vuonna 2014 kotikaupunkipolkuja laa-
dittiin Pihlajistossa ja Viikinmäessä, Save-
lassa ja Pukinmäessä. Lisäksi Meri-Rasti-
lan polku toimitettiin valmiiksi, Pihlajamä-
en tiedot päivitettiin sekä koottiin Oulun-
kylän tiedot vihkoksi. Kaikki kotikaupun-
kipolut ovat nähtävillä netissä.  

Esikaupunkimessut
Esikaupunkimessut ovat uudenlainen lä-
hestymistapa parantaa asukkaiden osal-

Esikaupunkimessuilla.Kanneltalossa.keväällä.2014.sai-

vat.asukkaat.tietoa.kaupungin.toimijoilta.alueen.ajan-

kohtaisista.asioista..Myös.asukkaiden.omat.järjestöt.

osallistuivat.tilaisuuteen.

Kuva:  S imo Kar isa lo
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lisuutta osana yhteisen Helsingin kehittä-
mistä. Keräämällä monipuolinen hallinto-
kuntien verkosto kertomaan alueen ajan-
kohtaisista asioista, madalletaan osallis-
tumiskynnystä, tuodaan aluetta koskevat 
asiat helposti tavoitettavaksi sekä paran-
netaan vuorovaikutus- ja keskustelukäy-
täntöjä. Ajankohtaisten tietoiskujen lisäk-
si asiantuntijat esittelevät alueen suunnit-
teluhankkeita ja käytännön toimintaa sekä 
ovat tavattavissa kasvotusten. 

Vuonna 2013 aloitettuja paikallisia asu-
kasiltoja järjestettiin keväällä 2014 Kan-
neltalossa ja syksyllä Itäkeskuksen Sto-
assa. Yhdessä kaupunkisuunnitteluviras-
ton, kaupunginkanslian, kulttuurikeskuk-
sen, nuorisoasiankeskuksen, sosiaali- ja 
terveysviraston, rakennusviraston, raken-
nusvalvontaviraston sekä Hissi- ja Täyden-
nysrakentamisprojektin kanssa järjestetys-
sä Stoan tapahtumassa 24.9. oli ennätys-
määrä yleisöä. Myös Kannelmäen tapah-
tumaan toukokuussa oltiin tyytyväisiä ja 
siellä oli hyvää keskustelua asukkaiden ja 
asiantuntijoiden kesken. Tapahtumien tee-
mana oli kaupungin kehittäminen. Lähiö-
projekti koordinoi järjestelyjä ja viestintää 
ja toteuttamisesta vastasivat kaikki järjes-
täjät omalta osaltaan. Viestinnässä teh-
tiin yhteistyötä kaupungin asiantuntijoi-
den lisäksi osallistuneiden asukasryhmi-
en kanssa. Kummastakin tilaisuudesta jul-
kaistiin muun muassa kaupungin verkos-
sa videoklippi.

#liketälähiötä-valokuvakilpailu
Lähiöprojekti valmisteli vuonna 2014 va-
lokuvakilpailua, jossa tavoitteena on kan-
nustaa kaupunkilaisia, erityisesti teini-ikäi-
siä kiinnostumaan asuin- ja toimintaym-
päristöistään Helsingin esikaupungeissa. 
Tavoitteena on olla läsnä ja käydä dialo-
gia erityisesti nuorten kanssa sosiaalises-
sa mediassa, jossa he aktiivisesti toimi-
vat. Ideana on, että kaupunkilaiset otta-
vat valokuvia itselleen tärkeistä tai mielui-
sista paikoista ja julkaisevat ne sosiaalisen 
median kanavassa Instagramissa sekä tä-
tä kautta tuovat tietoa kaupungin ympä-
ristöjen ja toiminnan kehittämiseen. Lä-
hiöprojekti tilasi tietokannan, joka mah-
dollistaa äänestämisen projektin kotisivul-
la. Kilpailun järjestämiseen tulivat mukaan 

myös nuorisoasiainkeskus ja liikuntaviras-
to. Yhdessä sovittiin kilpailun hashtagik-
si #liketälähiötä. Kilpailu päättyy alkuke-
väästä 2015.

Kaupunginosaradio
Vetoa ja Voimaa Mellunkylään, Radio Kon-
tula ja Lähiradio vuonna 2012 aloittama 
kaupunginosaradio-hanke jatkui vuonna 
2014. Radiotoiminnan päätavoitteena on 
kaupunginosien asukkaiden osallisuuden 
vahvistaminen tarjoamalla kaupunginosa-
toimijoille mahdollisuus tehdä radio-ohjel-
mia itselleen tärkeistä asioista. Vastaavan-
lainen radiotoiminta on yleistä monessa 
Euroopan maassa.

Vuoden aikana ohjelmia tehdään noin 
50 kappaletta. Vuonna 2014 Lähiradion 
toimittaja koordinoi toimintaa ja tuotti oh-
jelmat, haastatteli alueen toimijoita sekä 
kävi tutustumassa eri tapahtumiin ja ajan-
kohtaisiin asioihin. Loppuvuodesta perus-
tettiin myös kaupunginosaradion oma fa-
cebook-sivusto. Alun perin kaupungino-
saradion toimintamalli perustui asukkai-
den vapaaehtoisuuteen tehdä itse ohjel-
mia, mitä ei kuitenkaan saatu levitettyä 
kaupunginosiin toivotulla tavalla. Kaupun-
ginosaradiota kehitetään vuonna 2015 yh-
teistyössä kaupunginkanslian asukasosal-
lisuus- ja neuvontayksikön kanssa.

Kaupunginosafestivaalit 2016
Asukkaiden osallisuuden ja tapahtumien 
tukeminen ovat kaupungin strategianoh-
jelman yksi tärkeä painopiste. Kaupunki-
aktivismin ja asukastoiminnan muodot 
ovat muutoksessa. Kaupunginosakohtai-
sen toiminnan voidaan nähdä vahvistu-
neen ja oma paikallisidentiteetti on yhä 
tärkeämpi osa helsinkiläisyyttä. Tukemal-
la kaupunginosista lähtevää omaehtoista, 
urbaania ja aktiivista toimintaa sekä tuo-
malla kehittyviä kaupunginosiamme pa-
remmin esille, luomme yhteistä urbaania 
kaupunkikulttuuria.  

Yhtenä toimintamallina on koota alu-
een aktiiviset toimijat yhteen ja tukea hei-
dän verkostoitumistaan festivaalihenki-
sen tapahtuman kautta. Tuomalla eri kau-
punginosat esille monipuolistetaan ja pa-
rannetaan helsinkiläisten käsityksiä koti-

kaupungistaan ja kaupunginosistaan sekä 
myös vahvistetaan esimerkiksi maineel-
taan heikkojen kaupunginosien imagoa 
ja vähennetään niihin kohdistuvia ennak-
koluuloja. Tapahtuman tuotantoprosessi 
vahvistaa myös alueiden toimijaverkko-
ja sekä tätä kautta edistää alueen toimin-
taa ennen ja jälkeen. Alueiden toimijoiden 
hajautuneisuus kaupunginosayhdistyk-
siin, kylätiloihin ja facebook-ryhmiin voi-
daan kääntää isolla yhteisponnistuksella 
selkeästi koordinoidummaksi.

Vuonna 2014 Lähiöprojekti, kaupun-
ginkanslia ja kulttuurikeskus käynnistivät 
kaupunginosafestivaalien kehittämisen. 
Tavoitteena on luoda uudenlainen kaupun-
ginosien asukkaiden, toimijoiden ja yrit-
täjien tapahtuma kaupungin keskustaan 
vuonna 2016. Tärkeänä osana on alueen 
asukkaiden sitouttaminen ja innostaminen 
tekemään asioita omista lähtökohdista kä-
sin, samalla kun kaupunki tarjoaa alus-
tan tapahtuman ja sisällön toteuttamiselle. 
Hankkeen valmistelu jatkuu vuonna 2015.

Muu alueellinen yhteistyö ja 
verkostoituminen
Kaupungin kymmenen asukastaloa ovat 
sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yk-
sikön toimintaa. Asukastalot sijaitsevat 
eri puolilla Helsinkiä painottuen alueelli-
seen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. 
Keskeistä on myös niin sanottu erityisryh-
mätoiminta, eli monipuolisen toiminnan 
ja kohtaamisen mahdollistaminen erilais-
ten ihmisten kesken sekä erityisesti hei-
kompiosaisten huomiointi. Esikaupunki-
alueilla toimintaa on Kontulan, Vuosaa-
ren ja Pihlajamäen lähiöasemilla, Mau-
nulan Saunabaarissa, Oulunkylän Seura-
huoneella, Malmin toimintakeskuksessa 
sekä jalkautuneena Herttoniemessä, Ja-
komäessä, Myllypurossa sekä Länsi-Hel-
singissä.

Helsingin lähiöprojekti tuki vuonna 
2014 aluetyön yksikön alaisuudessa esi-
kaupunkialueilla toimivia asukastalojen 
toimintaa 20 000 eurolla. Toimintaa ja ta-
pahtumia järjestettiin eri puolilla Länsi-
Helsinkiä, Oulunkylässä, Pihlajamäessä, 
Malmilla, Maunulassa, Kontulassa sekä 
Vuosaaressa. Tämän lisäksi Stadin asu-
kastalot järjesti kolme yhteistyötapahtu-
maa. Tapahtumilla lisättiin Stadin asukas-
talojen tunnettuutta sekä vahvistettiin ole-
massa olevia yhteistyöverkostoja.  Kaikki-
en alueiden Lähiöprojektin tuella tuotet-
tujen tapahtumien ja toiminnan on koet-
tu antavan uusia ulottuvuuksia toimintaan, 
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vahvistaneen olemassa olevaa alueellista 
yhteistyötä sekä synnyttäneen uusia yh-
teistyöverkostoja. Tapahtumiin ja toimin-
taan osallistui yhteensä noin 7 000 hen-
keä.

Tapahtumatoiminnan tukeminen
Tapahtumatoiminnan tavoitteena on lisätä 
esikaupunkialueiden tunnettuutta, vahvis-
taa asukkaiden ja eri väestöryhmien osal-
lisuutta sekä edistää kaupunkikulttuuria. 
Kaupunginosaseurojen järjestämien kau-
punginosajuhlien lisäksi on tärkeää, et-
tä esikaupunkialueilla on tapahtumia ja 
juhlia, joiden järjestämiseen osallistuvat 
niin julkisen puolen, kolmannen sektorin 
kuin asukasliikkeiden toimijat Tapahtumi-
en kautta yhteisöllisyys lisääntyy, kun toi-
mijat oppivat tuntemaan toisensa.

Lähiöprojekti on yhdessä kulttuurikes-
kuksen kanssa tukenut useiden toimijoi-
den järjestämiä tapahtumia esikaupunki-
alueilla. Vuonna 2014 kaupungin asukas-
osallisuuden avustuskriteerit -työryhmän 
toiminnan tavoitteena oli selkeyttää kau-
pungin avustuskäytäntöjä. Periaatteena 
on, että tapahtumatoimintaan keskittyvä 
avustuslähde olisi pääsääntöisesti kulttuu-
rikeskus. Lähiöprojekti pyrki vähitellen siir-
tymään ko. käytäntöön jo vuonna 2014 ja 
yhtenäisti omaa tukikäytäntöään yhdessä 
kulttuurikeskuksen kanssa. Tapahtuma-
tukea kohdistettiin vuonna 2014 seuraa-
viin tapahtumiin: Skidrock Kurkimäessä, 
Ihana Kivikko Kivikossa sekä Joulupolku 
Kontulassa. Lisäksi jonkin verran erilaisiin 
tapahtumiin ohjautui Lähiöprojektin sosi-
aali- ja terveysviraston aluetyön yksikölle 
delegoimasta rahoituksesta.

Asukastapahtumat.vahvistavat.osallisuutta.ja.yhteisöl-

lisyyttä..Pihlajamäen.ympäristö-.ja.yhteisötaideteok-

sen.Aarnivalkean.kunnostustalkoot.toteutettiin.kuva-

taiteilija.Ritva.Harlen.johdolla.
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Esikaupunkiviestinnän parantaminen

Lähiöprojektin viestintä tukee laaja-alaisesti projektin tavoitteiden ja toimen-
piteiden toteuttamista, hankkeiden näkyvyyttä ja projektin tunnettuuden ke-
hittymistä. Viestintä osallistuu tavoitteiden toteuttamiseen erityisesti tuot-
tamalla julkisuuteen positiivisia ja todenmukaisia uutisia esikaupungeista. 
Toinen viestinnän päätehtävä on asukkaiden ja kaupungin vuorovaikutus eli 
alueen ”äänen kuuluminen”.

Arvioinnin hyödyntäminen ja 
viestintäyhteistyö virastojen kanssa
Lähiöprojekti jatkoi vuonna 2014 esikau-
punkiviestinnän kehittämistä ja tukemis-
ta. Kehittämisen tukena oli vuonna 2013 
tilatun viestinnän arvioinnin johtopäätök-
set, jonka mukaan asukkaat ja toimittajat 
toivoivat lisää tietoa muun muassa omista 
vaikutusmahdollisuuksista ja omalle alu-
eelle suunnitelluista muutoksista. Tähän 
on pyritty vastaamaan erityisesti vuonna 
2014 käynnistyneen Meri-Rastilan kau-
punkiuudistuksen viestinnässä. Asukkai-
den kanssa on käyty dialogia ja kerrottu 
valmisteluista ennen päätösten tekoa. Yh-
teistyö on ollut tiivistä Lähiöprojektin pro-
jektiryhmän ja täydennysrakentamispro-
jektin välillä. Myös esikaupunkimessuilla 
on vastattu tarpeeseen antaa valmistelun 
taustoista tietoa ja mahdollisuus keskuste-
luun asiantuntijoiden ja asukkaiden välillä. 

Arvioinnin tuloksena aloitettuja tapaa-
misia kumppanivirastojen viestinnästä 
vastaavien kanssa järjestettiin vuoden ai-
kana kaksi kertaa. Tapaamisissa seurat-
tiin esikaupunkiviestinnän parantamiseksi 
sovittujen kehittämiskohteiden etenemis-
tä. Muita aiheita olivat Kannelmäki-aktii-
vin Maija Fastin kokemukset yhteistyös-
tä kaupungin kanssa, alueellisen vuoro-
vaikutuksen kehittämishanke kaupunki-
suunnitteluvirastossa, uuden palvelukar-
tan hyödyntäminen paikallistiedon kan-
nalta sekä kirjaston pilotoimat infotaulut. 

Uutiset esikaupungeista
Vuonna 2014 jatkettiin aktiivista ja positii-
vista tiedottamista esikaupunkialueilla ta-
pahtuvista asioista ja toiminnasta. Vuoden 
aikana julkaistiin neljä teemaliitettä kau-
pallisessa kaupunkilehdessä. Yksi niistä 
oli ensimmäistä kertaa joukkoliikennevä-
lineissä jaossa olevassa Metro-lehdessä 
julkaistu sivu. Siitä tilatun RAM-lukijaky-
selyn perusteella ilmoitusliite toteutti ta-
voitettaan ja sen julkaisemista lehdessä 
jatketaan. Ulkoasussa ja sisällössä huo-

mioidaan kyselyssä esiin tulleet kehittä-
mistarpeet. Painettujen liitteiden sisältö-
jä julkaistiin myös verkkosivuilla ja sosi-
aalisessa mediassa.

Kouluissa toteutettavien hankkeiden 
viestinnän tukemiseksi projekti julkaisi fly-
eri-tiedoston, joka on kaikkien projektin 
kumppanihankkeiden käytössä hankkei-
den tai tulosten esittelemiseksi. Lisäksi 
projekti teki Jakomäkeen ja Mellunkylään 
kouluja ja siellä toimivia Tempo- ja Bän-
dipaja-hankkeita esittelevän flyerin. Sitä 
jaettiin noin 23 000 talouteen Mellunky-

Tempo-orkesteria.ja.Bändipajoja.esittelevät.esitteet.

jaettiin.23.000.talouteen.Mellunkylässä.ja.Jakomä-

essä.
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lässä ja Jakomäessä. Tavoitteena oli mai-
nostaa musiikkitoimintaa lähikoulujen ve-
tovoiman parantamiseksi.

Kuluvana vuonna jatkettiin erilaisten 
tiedotteiden julkaisemista projektin toi-
minnasta ja hankkeista sekä oltiin aktii-
visesti mukana sosiaalisessa mediassa. 
Yhteensä tiedotteita lähetettiin yhdeksän 
kappaletta. Tämän lisäksi Helsinki-ka-
navalla julkaistiin muun muassa yksi vi-
deoklippi. Mediaan oltiin henkilökohtai-
sesti yhteydessä ja kerrottiin tulevista asi-
oista ja tapahtumista. Facebook-nostoja 
ja verkkouutisia julkaistiin viikoittain. Pro-
jektin verkkosivuilla (www.lahioprojekti.
hel.fi) oli vuoden aikana noin 5 000 vierai-
lua. Vuoden aikana sivuilla julkaistiin kes-
kimäärin neljä uutista kuukaudessa. Suu-
rimmat lisäykset sivujen kävijämäärissä 
liittyvät seuraaviin tapahtumiin: Lähiö-
projekti-liitteen ilmestyminen Helsingin 

Uutisissa (5.3.) ja Metro-lehdessä (8.12.); 
molempien esikaupunkimessujen ennak-
kojutut verkkosivulla (8.4. ja 3.11.), mes-
suista julkaistu video (9.4.) sekä verkko-
uutinen ministeri Pia Viitasen vierailus-
ta Jakomäessä (17.6). Lähiöprojekti ava-
si myös Instagram-tilin muun muassa va-
lokuvauskilpailua varten. (instagram.com/
lahioprojekti)

Viestinnän kärkihankkeesta MetroHel-
singistä valmistui hankkeen arviointi- ja 
kehittämisselvitys. Sen tuloksia hyödyn-
nettiin toiminnan suuntaamisessa valituille 
alueille Myllypuroon ja Kivikkoon. Opetus-
viraston ja koulujen kanssa tehtäviä hank-
keita on tuotu julkisuuteen projektin julkai-
semissa kaupunkilehtien liitteissä ja ver-
kossa. Lähiörahaston vuonna 2014 rahoit-
tamista hankkeista tiedotettiin sekä toimi-
tettiin medialle kuvia ja tietoja tulevista ja 
jo valmistuneista hankkeista.
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Lähiöprojektin toiminnan 
resursointi ja seuranta

Toimintarahan käyttö ja seuranta
Lähiöprojektin toimintaraha on keskeinen 
osa projektin toiminnan ja yhteistyöhank-
keiden mahdollistajana. Ilman projektin 
tarjoamaa rahallista tukea ja kehittämis-
alustaa hankkeita ei olisi ollut mahdollista 
toteuttaa, koska erityyppisiin pilotti- ja ke-
hittämishankkeisiin on harvoin mahdollis-
ta varata rahaa hallintokuntien normaaleis-
sa budjeteissa. Osaan hankkeista on Lä-
hiöprojektin toimintarahalla palkattu myös 
määräaikainen henkilö.

Vuonna 2014 hankkeiden raportointia 
ja vaikuttavuuden arviointia jatkettiin. Tu-
kena toimi erillinen, hankkeiden toimin-
nasta vastaaville henkilöille toimitettu ra-
portointilomake, joka kokoaa yhteen kes-
keiset arviointiin liittyvät tekijät. Olennais-
ta on kerätä ajantasaista tietoa hankkei-
den toiminnasta, integrointimahdollisuuk-
sista ja vaikuttavuuden toteutumisesta se-
kä toimintarahan käytön kustannustehok-

kuudesta. Viestinnän seurannan tunnus-
lukuihin, kuten tiedotteiden ja verkkosi-
vujen kävijämääriin voi tutustua kohdassa 
Uutiset esikaupungeista. Eri hankkeiden 
arviointia on käsitelty tarkemmin vuoden 
2014 toimintaa esittelevässä kappaleessa. 

Toimintarahan ja lähiörahaston käy-
tön kohdentumisesta kaupunginosittain 
on seurattu myös vuonna 2014. Alueit-
tainen kohdentuminen antaa hyvän yleis-
kuvan toteutuneesta rahankäytöstä esi-
kaupunkien kehittämiseksi.  Lähiöprojek-
tin toimintaraha oli vuonna 2014 yhteen-
sä 585 000 €. Toimintarahaan sisältyivät 
myös vuodelta 2013 siirtyneet määrära-
hat, 112 000 €. Toimintaraha oli budjetoitu 
kaupunkisuunnitteluvirastoon sekä käyttö 
Lähiöprojektin toimintaan ja hankkeisiin 
delegoitiin hallintokunnille. Vuonna 2014 
hallintokuntien käytettävissä oli Lähiöpro-
jektin toimintarahaa seuraavasti: kaupunki-
suunnitteluvirasto/ Lähiöprojektin toiminta 

Lähiöprojektin.toimintarahan.käyttöä.alueellisesti.ku-
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42 Lähiöprojektin toimintakertomus 2014

315 000 €, kulttuurikeskus 125 000 € (jos-
ta 30 000 € opetusviraston Tempo-orkes-
terihankkeen kustannuksiin), opetusviras-
toon 5 800 €, liikuntavirasto 53 000 €, so-
siaali- ja terveysvirasto 20 000 €, nuoriso-
asiainkeskus 35 000 €, varhaiskasvatus-
virasto 6 200 €, rakennusvalvontavirasto 
5 000 € sekä kaupunginkanslia 20 000 €.

Vuoden 2014 kokonaiskäyttö oli 
439 738 €. Käyttämättä jäi 145 262 €, jos-
ta osa johtui hankkeiden arvioitua vähäi-
semmistä kustannuksista tai aikataulutuk-
sesta, jonka myötä edellisen vuoden toi-
minnasta koituvat kustannukset ajoittui-
vat vuoden 2015 puolelle ja määrärahoista 
siirrettiin 112 000 € vuodelle 2015.

Hallintokunnille delegoidun toiminta-
rahan käyttö oli vuonna 2014 seuraavan-
lainen: kaupunkisuunnitteluvirasto/ Lä-
hiöprojekti 200 055 € (viestintä 54 000 €, 
ympäristösuunnittelu 63 300€, elinkeinot 
26 500 €, pyöräily 9 200 €, täydennysra-
kentaminen 28 000 €, hyvä kaupunkielämä 
16 900 €, muut 2 250 €), kulttuurikeskus 
124 491 € (operaatio pulssi 60 309 €, tem-
po-orkesteri 30 000 €, bändipaja 25 000 €, 
kulttuurikaveri 9 181 €), opetusvirasto 
1 849 € (kylään-hanke 1 849 €), sosiaa-
li- ja terveysvirasto 15 727 € (asukastoi-
minta 15 727 €), liikuntavirasto 52 982 € 
(lähiöliikunta 52 982 €), nuorisoasiain-
keskus 34 315 € (monen polven kasvuti-
la 29 315 €, vuosaari-blogi 5 000 €), var-
haiskasvatusvirasto 6 656 € (perjantai-acti-
on 6 656 €), kaupunginkanslia 0 € (Kivikon 
markkinointi) sekä rakennusvalvontaviras-
to 3 663 € (Pajamäen korjaustapaohjeet).

Lähiöprojektin johtoryhmä
Lähiöprojektin toimintaa ohjaa kaupungin-
hallituksen lisäksi eri hallintokuntien edus-
tajista koostuva johtoryhmä, jonka nimit-
tää kaupunginjohtaja (kj 50§, 14.12.2011).

Lähiöprojektin johtoryhmä on tärkeä 
hallintokuntien välinen foorumi projektin 
hankkeiden valmistelulle, tiedon välittämi-
selle sekä toiminnan suuntaamiselle ja ke-
hittämiselle. Johtoryhmä tekee tarvittaes-
sa päätöksiä projektin toiminnan tai hank-
keiden suuntaamisesta. Johtoryhmälle 
raportoidaan säännöllisesti hankkeiden 
etenemisestä sekä esitellään meneillään 
olevia hankkeita ja ajankohtaisia, esikau-
punkien kehittämisen liittyviä asioita. Joh-
toryhmä on myös tärkeä tiedonvaihtoka-
nava lähiörahastohankkeiden valmistelus-
sa sekä toimii Valtion asuinalueohjelmassa 
olevan ”Kaupunginosien Helsinki”-hanke-
kokonaisuuden ohjausryhmänä. Vuonna 
2014 Lähiöprojektin johtoryhmää päivitet-
tiin henkilömuutosten sekä lisätarpeiden 
vuoksi. Johtoryhmään nimettiin kevääl-
lä 2014 vuorovaikutuspäällikkö Johanna 
Seppälä sekä strategiapäällikkö Marko 
Karvinen kaupunginkansliasta.

Johtoryhmä kokoontui vuoden 2014 
aikana yhteensä viisi kertaa. Maaliskuus-
sa Lähiöprojekti esitteli vuoden 2013 toi-
mintakertomusta sekä tulevan 2014 lähiö-
rahaston hankehakua. Projektipäällikkö 
Pia Sjöroos kaupunkisuunnitteluvirastosta 
kertoi kaupunkisuunnitteluviraston uuden 

Lähiöprojektin.hankkeiden.raportointilomake,.joka.toi-

mii.arvioinnin.tukena.
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täydennysrakentamisprojektin toiminnas-
ta ja yhteistyöstä Lähiöprojektin kanssa.

Huhtikuussa osastopäällikkö Paiju Tyr-
väinen kulttuurikeskuksesta kertoi koke-
muksia Lyonin kulttuurisen, alueellisen ja 
poikkihallinnollisen kulttuurityön mallista 
sekä valmisteilla olevasta Helsingin mal-
lista. Samassa kokouksessa lähiöarkkitehti 
Päivi Hellman esitteli korjaustapaohjeiden 
laatimisen sisältöjä ja näkökulmia Konalan 
korjaustapaohjeita hyödyntäen.

Toukokuussa rakennusviraston alue-
suunnittelija Anu Kiiskinen kertoi viras-
ton aluesuunnittelukäytäntöjen muutok-
sesta ja tavoitteista. Kokouksessa esiteltiin 
myös valmistuneita kaupunkipuistosuun-
nitelmia Kannelmäen Vanhaistenpuistoon 
ja Kontulan Kalliopuistoon sekä paikallisen 
turvallisuussuunnittelun tilannekatsausta 
turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikön 
Matti Koskisen toimesta.

Lokakuussa 2014 tilakeskuksen kehit-
tämispäällikkö Hannu Kurki esitteli kau-
pungin omistamien tilojen ja rakennus-
ten vuokrausperusteista ja kehittämistä. 
Tämän lisäksi Lähiöprojekti esitteli tule-
van vuoden 2014 toimintasuunnitelma-

runkoa sekä Meri-Rastilan kaupunkiuu-
distuksen lähtökohtia.

Vuoden viimeisessä kokouksessa jou-
lukuussa tilakeskuksen hankesuunnittelu-
päällikkö Jarmo Raveala esitteli palvelu-
tilojen kehittämistä Jakomäessä. Tämän 
lisäksi Lähiöprojekti kertoi vuoden 2015 
toiminta- ja viestintäsuunnitelmaluonnok-
sistaan johtoryhmän käsiteltäväksi ja hy-
väksyttäväksi.

Lähiöprojektin työryhmät
Lähiöprojektin tehtävänä on esikaupunki-
alueiden kehittämishankkeiden integroin-
ti ja tarkoituksenmukainen kohdentumi-
nen. Hankkeiden lisäksi tärkeässä roolis-
sa on myös uudenlaisten toimintamallien 
kehittäminen sekä hallintokuntien välisen 
yhteistyön vahvistaminen. Lähiöprojek-
ti kokoaa yhteen erilaisia työryhmiä, joi-
den kautta eri pilottihankkeita rakenne-
taan, koordinoidaan ja toteutetaan. Avain-
asemassa on eri hallintokuntien edusta-
jien sitoutuminen yhteiseen tekemiseen. 
Vuonna 2014 työryhmät jatkoivat pitkäl-
ti toimintaansa samoin rakentein ja pää-

määrin toimintakauden tavoitteita tukien. 
Keskeisiä työryhmiä olivat muun mu-

assa: Asukasosallisuuden avustuskritee-
ristö -työryhmä, Helsingin kaupungin tur-
vallisuussuunnitelman seurantatyöryhmä, 
Elinkeinotoiminnan markkinoinnin ohjaus-
ryhmä (Metrohelsinki), Herttoniemen yri-
tysalueen neuvottelukunta, Täydennysra-
kentamisprojektin ohjausryhmä, Lähiöpro-
jektin ympäristöparannushankkeiden oh-
jausryhmä, Malmin kehittämistyöryhmä, 
Kulttuuri- ja sivistyshankkeiden ohjaus-
ryhmä, Bändipaja-ohjausryhmä, Tempo-
ohjausryhmä, Operaatio Pulssin ohjaus-
ryhmä, Hyvä kaupunkielämä hankkeiden 
ohjausryhmä, Roihuvuoren Monen pol-
ven kasvutila -hankkeen ohjausryhmä se-
kä Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -yhteis-
toimintaryhmä.

Lähiöprojektissa.toimivat.vasemmalta.lukien.Tiina.Nu-

to,.Tero.Santaoja,.Pirjo.Ruotsalainen,.Päivi.Hellman,.

Mustafa.Gürler.ja.Linda.Wiksten.
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Valtion avustukset

Kaupunginosien Helsinki  
2013–2015
Valtion asuinalueohjelma on pääministe-
ri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukai-
nen asuntopoliittinen ohjelma, joka edis-
tää monimuotoisia asuinalueita. Tämän 
toteuttamiseksi on käynnissä poikkihallin-
nollinen ohjelma, jolla edistetään asuinalu-
eiden elinvoimaa sekä ehkäistään segre-
gaatiota. Valtioneuvoston asuntopoliitti-
sen toimenpideohjelman mukaisesti oh-
jelmatyö toteutetaan vuosina 2013–2015. 
Ohjelmassa painotetaan strategisen kehit-
tämisotteen sekä poikkihallinnollisen toi-
minnan mahdollistamista. 

Helsingin kaupunki on ohjelmassa mu-
kana ”Kaupunginosien Helsinki”-nimisel-
lä hankkeellaan. Kokonaishankkeen koh-
dealueena on koko esikaupunkivyöhyke 
kaupungin strategisten linjausten sekä Lä-
hiöprojektin projektisuunnitelman mukai-
sesti.  Lähiöprojekti vastaa hankkeen ko-
konaiskoordinoinnista yhdessä kaupun-
ginkanslian täydennysrakentamisprojek-
tin kanssa.

Hankekokonaisuus jakautuu kärkihank-
keisiin, jotka ovat asuinalueohjelman tee-
mapainotusten mukaisesti: 1) täydennys-
rakentamisen edellytysten parantaminen, 
2) asuinympäristön laadun parantaminen 
sekä uudet toimintamallit ympäristön ke-
hittämiseen sekä 3) demokratiatilojen ke-

Perustaessaan Lähiöprojektin kaupunginhallitus antoi tehtäväksi määritel-
lä lähiöiden yleisiä kehityslinjoja ja organisoida alueellisia kehittämistoimia 
sekä valmistella esityksiä kaupungin rahoituksen järjestämisestä ja valtion 
määrärahojen hakemisesta lähiöiden kehittämiseen.

hittäminen, toteuttaminen ja toiminnan 
tukeminen. Vuonna 2014 kärkihankeko-
konaisuuksiin haettiin yhteensä 1,68 M€ 
kehittämisavustusta, josta ARA myön-
si (3.3.2014) haettavaksi 336 600 euroa. 
Vuoden 2014 osalta avustushaussa ei ollut 
mukana erillistä investointiosaa, joten hae-
tut kustannukset tuli kohdistaa pelkästään 
kehittämiseen liittyviin hankkeisiin. Vuosi-
en 2013–2015 aikana Helsingin kaupun-
ki sai avustuksia yhteensä 3 998 421 eu-
roa, josta on saatu maksatukseen tähän 
mennessä 238 575 euroa. Saatujen avus-
tusten osuus on noin 20 prosenttia koko 
asuinalueohjelman määrärahoista kaikkien 
mukana olevien kasvukeskuskaupunkien 
(Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Lah-
ti, Jyväskylä, Lappeenranta, Turku, Kuo-
pio, Oulu, Pori, Vaasa ja Joensuu) osalta.

”Täydennysrakentamisen edellytys-
ten parantamisen”-kärkihankkeen tavoit-
teena ovat kaupunkirakenteen tiivistämi-
nen ja monipuolistaminen, palvelujen ke-
hittäminen ja nykyisten pysyvyyden tur-
vaaminen, uusien asumismahdollisuuk-
sien tarjoaminen palveluiden ja joukkolii-
kenteen ulottuville sekä uudenlaisten asu-
mismuotojen lisääminen täydentämään 
olemassa olevaa asuntokantaa. Painopis-
teenä kehittämisessä ovat esikaupunki-
alueiden asemien ja ostoskeskusten ym-
päristöt.
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Tiivistelmä
Kaupunginhallitus hyväksyi 2.4.2012 (§ 324) Lähiöprojektin projektisuunnitelman kaudelle 2012–2015. Vuonna 1996 perustettu 
Lähiöprojekti on hallintokuntien yhteistyöprojekti, jonka teemat ja toimenpiteet määräytyvät kunkin toimikauden tavoitteiden 
mukaan. Ydintehtävänä on esikaupunkialueen imagon vahvistaminen edistämällä asunto- ja toimitilarakentamista, korostamalla 
kaupunginosien vahvuuksia sekä tukemalla lähipalvelujen edellytyksiä osana viihtyisää kaupunkiympäristöä. Projekti suunnittelee, 
käynnistää ja koordinoi esikaupunkialueiden kehittämishankkeita ja yhteistyötapoja eri hallintokuntien ja yritysten sekä kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa.  Toiminta-alueena on koko esikaupunkivyöhyke. Projektin visio on ”Helsingin esikaupungit ovat 
viihtyisiä ja urbaaneja kaupunginosia, joissa on monipuolinen asunto- ja työpaikkatarjonta, elinvoimainen kaupunkikulttuuria sekä 
asukkaiden tarpeisiin vastaava palveluverkko.” Projektikauden tunnuksena on ”Sivistys on siistiä”.  

Toimintakauden tavoitteina ovat (1) verkostoituvan esikaupungin ja viihtyisän ympäristön tukeminen, (2) kokemisen, oppimisen 
ja hyvän kaupunkielämän edistäminen sekä (3) esikaupunkien tunnettavuuden ja imagon vahvistaminen tuomalla julkisuuteen 
positiivisia ja todenmukaisia uutisia esikaupungeista. Kehittämishankkeiden resursointi tapahtuu pääosin hallintokuntien 
talousarvioiden ja henkilöstön puitteissa.  

Vuonna 2014 julkisen ympäristön parantamiseksi laadittiin suunnitelmia Kannelmäen Vanhaistenpuistoon ja Kontulan 
Kalliopuistoon sekä asemakeskuksien parantamiseksi Pohjois-Haagaan. Jakomäen keskukseen valmistui yleissuunnitelma. 
Ympäristösuunnitelmien laadintaan osallistui laajasti myös alueiden toimijat.  Pajamäkeen laadittiin korjaustapaohjeita ja Meri-
Rastilassa käynnistettiin kaupunkiuudistus syksyllä 2014.

Kauden päätavoitteiden mukaisesti kulttuuri- ja sivistyshankkeet jatkuivat. Lasten ja nuorten syrjäytymistä ennalta ehkäisevää 
työtä toteutettiin erityisesti yhteistyössä koulujen kanssa matalan kynnyksen musiikinopetusta Tempo- ja Bändipaja-hankkeissa. 
Tavoitteena oli myös edistää lähikoulun vetovoimaa. Monen polven kasvutila, Perjantai Action, Perhe on Pop, Vuosaari-blogi, 
Operaatio Pulssi, lähiöliikunta sekä Kulttuurikaveri lisäsivät osaltaan esikaupunkialueiden asukkaiden hyvinvointia ja lähipalveluja 
erityisesti nuorille. Hyvää kaupunkielämää edistettiin myös alueellista asukastoimintaa vahvistamalla. 

Asukkaille tarjottiin mahdollisuus tulla keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa Esikaupunkimessuilla Kanneltalossa ja Stoassa. 
Uutisia esikaupungeista esiteltiin projektin liitteissä kaupallisissa kaupunkilehdissä. Kaikille kaupunkilaisille käynnistettiin 
#liketälähiötä -valokuvakilpailu instagramissa.
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