
Perustelumuistio

Lähiörahastosta rahoitettavaksi esitetyt hankkeet vuonna 2013

Kaupunginkirjasto

Jakomäen kirjasto – kulttuurikeskus, yhteinen olohuone, citizen service center

Jakomäen kirjasto on valmistunut vuonna 1981. Kirjaston tilat ovat likimain alkuperäisessä
kunnossaan. Kirjasto on monikäyttöinen tila. Tilana se ei rajaa mitään asukasryhmää ulkopuolelle.
Aukioloajat ovat pitkät ja yhteistyö eri virastojen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
mahdollistaa tilojen tehokkaan käytön. Vuonna 2012 Jakomäen kirjastossa oli 120 000 käyntiä,
viime vuodesta kasvua on ollut 17 %. Huonokuntoisista tiloista huolimatta sekä käyntien että
lainauksen määrä on kasvanut jatkuvasti kolmen viimeisen vuoden aikana. Tavoitteena on saada
ajanmukaiset, monikäyttöiset ja viihtyisät kirjastopalvelut sosioekonomisesti haastavalle alueelle,
jolla asuu paljon maahanmuuttajia ja syrjäytymisvaarassa olevia.

Rahoitusta haettu: 110 000 €

Ehdotus 2013: 0 €

Perustelu: Kirjastoon on jo suunnitteilla iso tilakeskuksen tekemä toiminnallinen remontti vuonna
2014. Tämän yhteydessä parannetaan myös valaistusta ja uusitaan tilojen yleisilmettä.

Olkkari – lähikirjasto asukkaiden tilana

Olkkari on Helsingin kaupunginkirjaston projekti, jossa kohteena on pienten lähiöissä sijaitsevien
kirjastojen toiminnan uudistaminen. Uudistamisen lähtökohtana ovat alueen asukkaat ja heidän
tarpeensa. Projekti on käynnistynyt vuoden 2013 alussa ja se sijoittuu vuosille 2013-2014.
Pilotteina Olkkari-projektissa toimivat Malminkartanon, Herttoniemen, Pitäjänmäen ja Laajasalon
kirjastot.

Tavoitteena on kehittää yhteisölähtöisiä palveluympäristöjä jotka mielletään omaksi tilaksi. Projektin
puitteissa tilan ilmettä ja toimintatapoja muokataan alueen asukkaita ja heidän tarpeitaan
kuunnellen.

 Uudenlaiset toimintamuodot ja yhteistyökuviot edellyttävät suunnitelmallisuutta ja kartoituksen
tekemistä. Kartoituksessa selvitetään mm. eri toimijoiden tarpeita, tilan edellytyksiä ja sitä mitä
kirjaston asukastilamainen käyttö edellyttää asukkailta.

Tavoitteen toteuttaminen edellyttää
• asukkaiden ja asukasyhdistysten tarpeiden kartoitusta
• tilojen muokkaamista olohuonemaisemmaksi
• viestintää ja markkinointia
• henkilökunnan sitouttamista

Rahoitusta haettu: 45 000 €

Ehdotus 2013: 45 000 €

Perustelu: Hanke on kaupungin strategian mukainen. Se lisää tilojen monikäyttöisyyttä ja muuntaa
tiloja asukastilamaiseen käyttöön hyvin kustannustehokkaasti. Hanke on myös Valtion
asuinalueohjelman teemojen mukainen. Helsingin kaupunki on mukana valtion ohjelmassa
"Kaupunginosien Helsinki"-nimisellä hankkeellaan. Tilakeskuksen näkökulma kuitenkin on
pyydettävä ja otettava huomioon suunnittelussa.
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Liikuntavirasto 

Lassilan liikuntapuisto lähiliikuntapaikan suunnittelu  

Lassilan liikuntapuisto kuuluu niihin liikunnallisiin ulkotiloihin, joiden kehittyminen on pysähtynyt 

pian alueen valmiiksi rakentamisen jälkeen. Liikuntapuisto kaipaa kipeästi lähiliikunta-aluetta, joka 

palvelisin niin lähialueiden asukkaita kuin kentällä seuratoiminnassa liikuntaa harrastavia. 

Lähiliikuntapaikka on uudehko termi suomalaisessa liikuntapaikkarakentamisessa. Yleisellä tasolla 

määriteltynä lähiliikuntapaikoilla tarkoitetaan laajoille käyttäjäryhmille soveltuvia monipuolisia, 

liikkumaan innostavia ja viihtyisiä liikuntapaikkoja, jotka ovat käyttäjiensä helposti saavutettavissa 

sekä vapaasti ja maksutta käytettävissä. Vuodesta 2001 alkaen lähiliikuntapaikat ovat olleet 

painopisteasemassa liikuntapaikkarakentamista suuntaavissa valtakunnallisissa strategia-

asiakirjoissa. Jotta terveyttä edistävä liikunta-aktiivisuus saavutettaisiin, on rakennettava kattava 

verkko oma-ehtoista arkiliikkumista tukevaa elinympäristöä, lähiliikuntapaikkoja. Lähiliikuntapaikat 

kasvattavat suosiotaan. Niiden käyttö on ilmaista ja niitä voidaan käyttää seitsemänä päivänä 

viikossa läpi vuorokauden. Lassilan liikuntapuiston lähiliikuntaolosuhteet halutaan selvittää ja tehdä 

lähiliikuntapaikasta suunnitelma. 

Rahoitusta haettu: 40 000 € 

Ehdotus 2013: 40 000 € 

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä 

on Lähiöprojektikauden 2012–2015 tavoitteiden, erityisesti lähiliikuntapaikkojen kehittämisteeman, 

mukainen. 

 

Kannelmäen liikuntapuisto lähiliikuntapaikan suunnittelu 

Kannelmäen liikuntapuisto kuuluu niihin liikunnallisiin ulkotiloihin, joiden kehittyminen on pysähtynyt 

pian alueen rakentamisen jälkeen. Liikuntapuisto kaipaa kipeästi lähiliikunta-aluetta, joka palvelisin 

niin lähialueiden asukkaita kuin kentällä seuratoiminnassa liikuntaa harrastavia. Jotta terveyttä 

edistävä liikunta-aktiivisuus saavutettaisiin, on rakennettava kattava verkko oma-ehtoista 

arkiliikkumista tukevaa elinympäristöä, lähiliikuntapaikkoja. Lähiliikuntapaikat kasvattavat 

suosiotaan. Niiden käyttö on ilmaista ja niitä voi käyttää seitsemänä päivänä viikossa ja mihin 

vuorokauden aikaan tahansa. 

Rahoitusta haettu: 40 000 € 

Ehdotus 2013: 40 000 € 

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä 

on Lähiöprojektikauden 2012–2015 tavoitteiden, erityisesti lähiliikuntapaikkojen kehittämisteeman, 

mukainen. 
 

Konalan liikuntapuisto hiekkakenttä kumirouhepintaiseksi 

Konalan liikuntapuistoon rakennetaan uusi lähiliikuntapaikka kesän 2013 aikana.  

Alueen pohjoisreunalla on käynnissä mittava täydennysrakennushanke ja alueelle on muuttamassa 

paljon uusia asukkaita. Hiekkakentän muuttaminen kumirouhepintaiseksi viimeistelisi liikuntapuiston 

täydellisen kasvojenkohotuksen. Hanke on malliesimerkki siitä, kuinka melko vähäisillä 

toimenpiteillä julkisen ulkotilan luonne voidaan muuttaa kokonaan toisenlaiseksi. 

Rahoitusta haettu: 250 000 € 

Ehdotus 2013: 0 €   

Perustelu: Konalan kentän lähiliikuntapaikalle myönnettiin jo 390 000 € vuonna 2012 sekä tähän 

liittyvälle Ristipellonpuistolle ehdotetaan tänä vuonna myönnettäväksi  150 000 €. Lähiörahaston 

varoille on tarkoitus tukea monipuolisesti useita eri lähiöitä, joten tänä vuonna rahoitus kohdistetaan 

muihin kohteisiin.  
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Malmin uimaranta, siirron suunnittelu asemakaavan mukaiselle paikalle 

Malmin uimarannan siirtoa valmisteleva asemakaava on laadittu vuonna 2003. Ajatuksena on, että 

kaavatyössä oli, että uimarantatoiminnot siirrettäisiin Ollilankentän yhteyteen ja nykyiselle 

uimaranta-alueella voisi olla esimerkiksi kanoottitoimintaa. Uimarannan siirto pitää suunnitella ja 

tehdä suunnitelma toteuttamisesta. Uimaranta pitää esirakentaa ja uimarannalle tehdä 

pintarakenteet. Uimarannalle tulisi käyttöä, sillä kohderyhmänä on koko Koillis-Helsingin asukkaat. 

Rahoitusta haettu: 150 000 € 

Ehdotus 2013: 0 €  

Perustelu: Olemassa olevan uimarannan siirto paikasta toiseen ei nähty suoraani parantavan lähiön 

viihtyvyyttä kustannustehokkaasti. Myöhempinä vuosina kun kokonaiskustannukset ovat tiedossa, 

on mahdollista esittää uimarannan ja siirron ja siihen liittyvien rakenteiden ja liikuntapaikkojen 

toteutuksen kokonaisrahoitusta.  

 

Pirkkolan liikuntapuisto ulkokuntoilualue 

Pirkkolan liikuntapuiston ulkokuntoilualueesta halutaan tehdä heräteliikunnan eli lähiliikunnan 

kohde. Pirkkola liikunta-alue sijoittuu merkittävän kaupunginosapuistokokonaisuuden lomaan sekä 

palvelee kaikkia puiston käyttäjiä. Ulkokuntoilualueet kasvattavat suosiotaan. Niiden käyttö on 

maksutonta seitsemänä päivänä viikossa läpi vuorokauden.  Pirkkolan liikuntapuisto on suosituimpia 

liikuntapuistoja koko Helsingin aluella. Alueen läpi kulkee merkittäviä ulkoilureittejä ja 

kuntoilupolkuja. Liikuntapuiston käyttäjät hyötyisivät merkittävästi päivitetystä 

ulkokuntoilualueesta, jonka välineistö olisi heräteliikuntaan houkuttelevaa ja helposti 

saavutettavissa. Rahoituksella tehdään suunnitelma, hankitaan materiaalit ja toteutetaan 

suunnitelma. 

Rahoitusta haettu: 120 000 € 

Ehdotus 2013: 0 € 

Perustelu: Hankkeen ei nähty toteuttavan lähiörahaston tarkoitusta parantaa tietyn lähiön 

viihtyisyyttä. Pirkkolan liikuntapuiston hankkeet kuuluvat tavallisen budjettirahoituksen piiriin ja 

niistä päätetään talousarvion yhteydessä.  

Vuosaaren keskuspuiston toiminnallisen alueen yleissuunnitelma 

Vuosaaren keskuspuiston yleissuunnitelmassa jatketaan kilpailun voittaneen ryhmän kanssa 

yleissuunnitelman tekoa. Yleissuunnitelmassa etsitään liikunnallisen hyvinvointimaiseman 

suuntaviivoja. Kaupunginosapuisto on tärkeä asukkaille ja kaupunginosapuistokokonaisuuden 

kehittämistä alueen kokoavana puistona tavoitellaan. Liikuntavirasto, opetusvirasto, kiinteistövirasto 

ja rakennusvirasto järjestivät yhteistyössä ideakilpailun Vuosaaren keskuspuiston toiminnallisista 

alueista. Kilpailu oli suunnattu maisemasuunnittelun opiskelijoille. Suunnittelualue oli 

laaja.  Ehdotuksessa piti ottaa huomioon mm. Vuosaaren ala-asteen koulu, Leikkipuisto Lohikäärme 

ja liikuntaviraston Punakivenkenttä. Maisemallisesti tavoiteltiin puistomaista ja viihtyisää 

liikunnallista hyvinvointimaisemaa, jossa kaikenikäiset ihmiset voivat oleilla tai harrastaa ja käyttää 

tiloja. Seuraavaksi jatketaan liikunnallisen hyvinvointimaiseman suuntaviivojen etsimistä. 

Rahoitusta haettu: 50 000 € 

Ehdotus 2013: 50 000 € 

Perustelu: Kaupunginosapuisto on tärkeä kaupunginosapuistokokonaisuus, jonka kehittämistä 

alueen kokoavana puistona tulee tukea. Hankkeessa edistetään myös hallintokuntien välistä 

yhteistyötä ja toimintamallia. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden 

parantamisesta sekä on Lähiöprojektikauden 2012–2015 tavoitteiden, erityisesti 

kaupunginosapuistoteeman, mukainen. 
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Nuorisoasiainkeskus 

 

Liikuteltava katutaidekärry 

Nuorisoasiainkeskuksen työntekijät ja nuoret kiertävät erityisesti touko-syyskuun aikana erilaisissa 

kaupunginosatapahtumissa, skeittitapahtumissa, festivaaleilla, leireillä jne. Tapahtumien 

luonteeseen liittyy katutaide eri muodoissaan. Liikuteltava katutaidekärry toimii maalattavana 

helposti paikasta toiseen siirrettävänä pintana. Samalla kärryssä kuljetetaan mm. 

maalaustarvikkeita ja -alustoja, tikapuut, musiikkilaitteet, aurinkovarjot ja tuolit. Kärry voidaan 

laittaa minkä tahansa auton perään, jossa on koukku. Talviaikaan kärryä voi käyttää eri 

tapahtumien kuten RuutiExpon ja Reaktorin tavaroiden kuljetukseen. 

Rahoitusta haettu: 10 000 € 

Ehdotus 2013: 10 000 € 

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta 

Hankkeen ideointia on jatkettava poikkihallinnollisesti, mm. kulttuurikeskus ja Lähiöprojekti on 

otettava mukaan.  

 

Merellisen Roihuvuoren monen polven kelluva asukassauna  

Strömsinlahden ranta-alueen yhteyteen on tarkoitus perustaa kelluva asukassaunakokonaisuus. 

Asukassaunalla on tarkoitus lisätä ranta-alueen palveluja ja alueen asukkaiden yhdenvertaisuutta 

sekä vahvistaa merellistä Roihuvuorta ja lisätä alueen nuorten kesätyöpaikkoja. Asukassaunaa 

voisivat käyttää kaikki lähialueen asukkaat ja toimijat. Hallinnasta, ylläpidosta ja muusta 

toiminnasta vastaa nuorisoasiainkeskus. Asukassauna lisää avoimuutta ja yhteistyötä alueiden 

asukkaiden, järjestöjen, yritysten ja kaupungin eri toimijoiden kesken. Asukassaunalla edistetään 

yhteisten toimintatapojen luomista ja rakentamista sekä lisää onnistumisen kokemuksia ja sitä 

kautta omakohtaista tunnetta asuinalueen jäsenyydestä. 

Rahoitusta haettu: 70 000 € 

Ehdotus 2013: 0 €  

Perustelu: Hankkeen ei tällaisenaan nähty toteuttavan lähiörahaston tarkoitusta. Hankkeen ideointia 

on syytä jatkaa poikkihallinnollisesti. On selvitettävä mahdollisuuksia käyttää muiden omistamia 

saunatiloja. Hankkeen valmisteluun toivotaan mukaan tilakeskus, liikuntavirasto, rakennusvirasto ja 

lähiöprojekti. 

 

Pihlajamäen nuorisopuiston freestyleparkin peruskorjaus 

Pihlajamäen nuorisopuisto on avattu vuonna 2009. Freestyleparkin skeittiin, BMX:ään, 

rullaluisteluun ja potkulautailuun suunnitellut rampit ovat kuluneet siihen kuntoon, että niiden 

korjaaminen ja osittainen uusiminen on välttämätöntä. Skeittiparkki on suosittu kohde, joka tukee 

myös alueen maineen parantamista. Kohderyhmänä ovat alueen kaikki käyttäjät, etenkin lapset ja 

nuoret. Liikuntaympäristön houkuttelevuuden ja liikkumisympäristön parantaminen ovat tärkeitä 

painopisteitä esikaupunkialueiden kehittämisessä ja syrjäytymisen ennalta ehkäisyssä. 

Rahoitusta haettu: 26 000 € 

Ehdotus 2013: 26 000 € 

Perustelu: Liikuntaympäristön houkuttelevuuden ja liikkumisympäristön parantaminen ovat tärkeitä 

painopisteitä esikaupunkialueiden kehittämisessä ja syrjäytymisen ennalta ehkäisyssä. Hanke 

täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä on 

Lähiöprojektikauden 2012–2015 tavoitteiden mukainen. 

 

 

 

4



Roihuvuoren nuorisotalo monen polven kohtaamispaikka ja alueen lasten sekä nuorten 

toiminnallisuuden tukija  

Roihuvuoren nuorisotalon palvelukonseptia aiotaan uudistaa.  Lähtökohtana on asukaslähtöisyyden 

ja vuorovaikutuksen vahvistaminen. Nuorisotalon palvelukonseptia uudistetaan nelivaiheisesti:  

1. Roihuvuoren nuorisotalon toiminnallisuutta lisäävät investoinnit  

2. Roihuvuoren nuorisotalon talvi- ja kattopuutarhan käyttö- ja rakennussuunnitelma 

3. Roihuvuoren nuorisotalon piha-alueen vihersuunnitelma ja sen toteutus 

4. Hankkeen vaikuttavuuden dokumentointi 

Rahoitusta haettu: 132 000 € 

Ehdotus 2013: 92 000 € 

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä 

on Lähiöprojektikauden 2012–2015 tavoitteiden, erityisesti alueellisten toimintamallien ja 

osallisuuden parantamisteeman mukainen. Eri-ikäisten ihmisten kohtaamismahdollisuuksien 

parantaminen on tärkeää. Talvi- ja kattopuutarha on kuitenkin kokonaiskustannuksiltaan niin suuri 

saavutettuun toiminnallisuuteen nähden, ettei ainakaan tänä vuonna vielä sitä pystytä rahoittamaan 

lähiörahastosta. Lisäksi vesikatto on pari vuotta sitten uusittu, joten sitä ei senkään vuoksi kannata 

tässä vaiheessa lähteä uusimaan. Viherkattojen rakentaminen on taloudellisesti ja ekologisesti 

järkevintä silloin, kun katto pitäisi joka tapauksessa uusia. Tilakeskusta on konsultoitava hankkeen 

toteutuksen yhteydessä heti alkuvaiheessa. Projekti on erotettava erilleen demokratiapilotista. 

 

 

Tullikirjurin skeittipuiston aita, valaistus ja muu kehittäminen, Tapulikaupunki 

Tullikirjurin skeittipuisto sijaitsee jousiammuntaradan vieressä. Alueen nykytilanne muodostaa 

turvallisuusriskin. Riskinä on jousiammuntaradalta mahdollisesti harhautuva nuoli. Alueiden välissä 

tulee olla aita. Aita olisi samalla paikka katutaiteelle. Laillisen katutaideaidan saaminen alueelle voisi 

tavoittaa uusia nuorten ryhmiä nuorisoasiainkeskuksen palveluiden piiriin. Samalla vastataan 

Helsingin kaupungin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kautta tulleeseen nuorten toiveeseen 

saada kaupunkiin laillisia katutaidepaikkoja. Kulkuyhteys puistoon Lyhtytieltä ajoradalta on 

nykyisellään vaarallinen ja kävely-yhteys halutaan rakentaa Tapulikaupungintien suunnasta kävely- 

ja pyörätieltä. Käyttäjät ovat toivoneet puistoon myös valaistusta, jolloin alueen turvallinen 

käyttökausi pitenisi erityisesti syksyisin. He ovat toivoneet myös juomavesijohtoa sekä käyttösähköä 

tapahtumien järjestämistä helpottamaan.  

Rahoitusta haettu: 138 560 € 

Ehdotus 2013: 138 560 € 

Perustelu: Tapulikaupungin alueen kehittäminen on tärkeää muun muassa alueen imagon ja nuorten 

vapaa-ajan toimintamahdollisuuksien parantamisen näkökulmasta. Hanke täyttää lähiörahaston 

tarkoituksen lähiön viihtyisyyden ja toiminnallisuuden parantamisesta sekä on Lähiöprojektikauden 

2012–2015 tavoitteiden, erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisyyn tähtäävien 

toimenpiteiden mukainen. Aidan rakentaminen on turvallisuuden kannalta tärkeää. Maalausaitana 

toteutettuna parantaa lisäksi puiston toiminnallisuutta ja alueen omaleimaisuutta. Valaistus parantaa 

lisäksi turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Sähkörasia olisi syytä olla ajastettava, jolloin se kytkettäisiin 

pois päältä viimeistään iltakymmeneltä lähiasukkaiden kotirauhan varjelemiseksi ja väärinkäytösten 

ehkäisemiseksi. Alueen hallintamuoto tulisi kuitenkin tarkastella, sillä monipuolinen infra voisi olla 

paremmin muun kuin nuorisoasiainkeskuksen hallinnassa. Nuorisoasiainkeskuksen tulee myös 

valvoa, etteivät maalaukset leviä alueen ulkopuolelle.  
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Opetusvirasto 

Inspiroivat koulupihat ja -luokat osana laadukasta iltapäivätoimintaa 

Koulujen piharatkaisuilla voidaan edistää iltapäivätoiminnassa olevien lasten vapaata ja ohjattua 

ulkoliikuntaa. Koulupihojen kehittäminen monipuolisiksi ja viihtyisiksi liikkumispaikoiksi tukee 

lähiökoulujen asemaa osana kaupunginosia. Kohderyhmänä ovat kohdealueen lapset, koululaiset ja 

iltapäivätoiminnan palvelutuottaja sekä koulun pihaa vapaa-ajallaan käyttävät asukkaat. Tarkoitus 

on jatkaa piha-alueiden kunnostuta myös Pihlajamäen, Puotilan ja Kontulan ala-asteella ja Puistolan 

ja Kallahden peruskoulun pihat ovat nyt suunnitelmissa. Myöhemmin pihojen uudistuksia jatketaan 

Hietakummun ala-asteella. Tarkoituksena on luoda toimivia koulujen piharatkaisuja 

iltapäivätoiminnassa olevien lasten vapaan ja ohjatun ulkoliikunnan edistämiseksi. Kohderyhmänä 

ovat kohdealueen lapset, koululaiset ja iltapäivätoiminnan palvelutuottaja sekä koulun pihaa vapaa-

ajallaan käyttävät asukkaat. Koulupihojen kehittäminen monipuolisiksi ja viihtyisiksi 

liikkumispaikoiksi tukee lähiökoulujen asemaa osana kaupunginosia. Hanketta tehdään tiiviissä 

yhteistyössä koulujen kanssa oppilaita kuullen ja osallistaen. Osa mukana olevista hankekouluista on 

mukana samanaikaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön Liikkuva koulu –ohjelmassa. Näin 

liikunnallisen koulupäivän ideat tulee huomioitua hankkeen kaikissa vaiheissa. 

Rahoitusta haettu: 210 000 € 

Ehdotus 2013: 210 000 €,  ehdolla, että toteutuksessa otetaan huomioon kiinteistöviraston 

talousarvioehdotuksessa suunnitellut peruskorjaukset: Pihlajamäen ala-aste 2015 sekä Puotilan ala-

aste 2018. Näiden yhteydessä pihoja voidaan joutua purkamaan, joten suunnittelussa tulee olla 

tiiviissä yhteydessä tilakeskuksen kanssa. 

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen sekä on Lähiöprojektikauden 2012–2015 

tavoitteiden mukainen. Kauden päätavoitteina on erityisesti lähiökoulujen imagon ja aseman 
vahvistaminen. 

 

Rakennusvirasto 

Ala-Malmintorin ja Pekanraitin kunnostus 

Malmi on toinen Helsingin aluekeskuksista ja yksi kaupungin suurimmista joukkoliikenteen 

keskuksista.  Pekanraitti on Ala-Malmin tärkein kävely- ja pyöräilyväylä, joka yhdistää 

asuinalueet aluekeskukseen ja sen palveluihin. Samalla se muodostaa yhdessä Ala-Malmin torin 

kanssa Ala-Malmin tärkeimmän julkisen ulkotilan. Ala-Malmintori ja Pekanraitti on rakennettu 80-

luvun lopulla ja 90-luvun alussa. Malmi on rakennettu savimaalle ja ajan kuluessa katualueet ovat 

painuneet, mikä näkyy pinnoitteiden aaltoilemisena, kallistuneina puina ja valaisinpylväinä sekä 

lammikoitumisena. Alueen kunnostamisesta on laadittu virastojen yhteistyönä yleissuunnitelma, 

jossa tavoitteena on palauttaa alue vastaamaan tämän päivän vaatimuksia niin käytettävyyden kuin 

esteettömyydenkin osalta. Alustava toteutuskustannusarvio on 2,7 M€, joka tarkentuu alueen 

rakennussuunnittelussa. Toteutukseen haetaan lähiörahastorahaa rakennussuunnitelmien 

valmistumisvaiheessa. 

Rahoitusta haettu: 250 000 € 

Ehdotus 2013: 250 000 € 

Perustelu: Esikaupunkialueiden asemakeskusten parantaminen on ensi arvoisen tärkeää alueiden 

imagoa vahvistettaessa. Malmin keskuksen ympäristöparantaminen tukee koko aluekeskuksen 

elävöittämistä. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta 

sekä on Lähiöprojektikauden 2012–2015 tavoitteiden, erityisesti asemakeskusten kehittämisteeman, 
mukainen. 
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Fallkullan tilan ympäristön reitit, Malmin lentokenttä 

Fallkullan tilaympäristö on luonnonarvoiltaan, maisemiltaan ja näkymiltään sekä historiallisilta 

arvoiltaan merkittävä kohde Koillis-Helsingissä. Fallkullan tila muodostuu kartanosta ja 

kotieläintilasta, joka toimii nuorisoasiainkeskuksen nuorisotilana. Kotieläintilalla vierailee vuosittain 

noin 60 000 kävijää. Lisäksi tilan alueella on palstaviljelmiä, ratsastusreittejä ja koira-aitaus, ja koko 

alue on vilkkaassa virkistyskäytössä. Tilaympäristön reiteissä on puutteita ja osa reiteistä on 

korjauksen tarpeessa. Myös ratsastuspolkuverkosto kaipaa korvaavia ja täydentäviä polkulinjauksia, 

sillä nykyisellään ratsastusreitille eksyvät myös ulkoilijat. Kustannusarvio n. 250 000 € vuosille 

2013–14 

Rahoitusta haettu: 250 000 € 

Ehdotus 2013: 250 000 €  

Perustelu: Hanke on lähiörahaston tarkoituksen mukainen. Se parantaa alueen 

liikkumismahdollisuuksia, viihtyisyyttä ja lisää liikkumisen houkuttelevuuta sekä turvallisuutta. 

 

Leikkipuisto Rudolfin pihan peruskorjaus, Laajasalo 

Leikkipuisto Rudolf sijaitsee Laajasalossa Reiherintien ja Rudolfintien kulmassa lähellä 

kerrostaloasutusta. Leikkipuisto Rudolf on ainut Länsi-Laajasalon leikkipuisto. Vuonna 2010 

laaditussa turvallisuustarkastuksessa leikkipuisto pihassa on havaittu kuivatusongelmia, 

laitteiden huonokuntoisuutta ja muita turvallisuuspuutteita. Helsinki kaikille -projektiryhmä on 

asettanut tavoitteeksi, että leikkipuisto Rudolfin piha kunnostetaan Laajasalon esteettömyyden 

erikoistason leikkipaikaksi. Leikkipuiston läheisyydessä kävelymatkan päässä sijaitsee kaksi 

ikäihmisille suunnattua palvelutaloa. Rakennusviraston ja varhaiskasvatusviraston tavoitteena on 

kehittää leikkipuisto Rudolfia monen sukupolven kohtaamispaikaksi.  

Rahoitusta haettu: 400 000 € 

Ehdotus 2013: 400 000 € 

Perustelu: Esikaupunkialueiden leikkipuistojen monipuolistaminen sukupolvien kohtaamispaikoiksi on 

tärkeä osa lähiöiden toimintamahdollisuuksia ja liikkumisympäristön houkuttelevuutta edistettäessä. 

Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiöiden toiminnallisuuden parantamisesta sekä on 

Lähiöprojektikauden 2012–2015 tavoitteiden, erityisesti sukupolvien kohtaamisteeman mukainen. 

Tilakeskus tulee ottaa tiiviisti mukaan suunnitteluun. 

 

Leikkipuisto Salpausselän pihan peruskorjaus, Pihlajisto 

Leikkipuisto Salpausselkä palvelee erityisesti Pihlajiston ja Pihlajamäen asukkaita. Leikkipuisto 

sijaitsee Pihlajiston koulun tuntumassa ja alue on laaja toiminnallinen puistokokonaisuus, jossa on 

leikkipuistotoiminnan lisäksi lähiliikuntaan soveltuvia kenttiä kaikenikäisille. Leikkipuiston pihan 

peruskorjauksen tavoitteena on parantaa leikkipuistoalueen toimivuutta liikunnallisena 

leikkipuistokokonaisuutena. Leikkipuiston aktiivisen leikin alue vaatii peruskorjausta ja myös 

kenttäalueilla on ongelmia mm. kuivatuksen kanssa. Puistoalueen kulkuyhteyksissä on 

tarkistamistarpeita. Ulkoalueet suunnitellaan toimiviksi sekä jäsennöidään uudelleen eri-ikäiset 

käyttäjäryhmät huomioiden. 

Rahoitusta haettu: 700 000 € 

Ehdotus 2013: 700 000 € 

Perustelu: Esikaupunkialueiden leikkipuistojen monipuolistaminen sukupolvien kohtaamispaikoiksi on 

tärkeä osa lähiöiden toimintamahdollisuuksia ja liikkumisympäristön houkuttelevuutta edistettäessä. 

Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiöiden toiminnallisuuden parantamisesta sekä on 

Lähiöprojektikauden 2012–2015 tavoitteiden, erityisesti sukupolvien kohtaamisteeman mukainen. 

Tilakeskus tulee ottaa tiiviisti mukaan suunnitteluun. 
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Linnanpellonpuiston rakentaminen 1. vaihe 

Linnanpellonpuisto on uusi kaupunginosapuisto, joka sijaitsee vanhan ja uuden asutuksen välissä 

sekä Mellunkylästä Itäkeskukseen vievän pääreitin varrella. Puisto muodostaa Uussillanpuiston, 

Mustapuronpuiston ja Ojapuiston kanssa laajan viheraluekokonaisuuden. Puistossa risteävät 

vilkkaasti käytetyt pääulkoilureitit, latureitit ja eritasoiset puistoraitit. Alueesta rakennetaan 

monipuolinen kaupunginosapuisto. Puiston vanha viljelymaiseman avoimuus palautetaan ja 

Mellunkylänpuro liitetään osaksi virkistysaluetta. Alueelle sijoitetaan leikki- ja oleskelualue, piknik-

nurmi sekä pallokenttä ja liikuntapiste. Puiston kokonaiskustannusarvio on 1,8 M€ ja se toteutetaan 

kolmen vuoden aikana. Puistosuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa (4.6.2012 §698) ja 

rakennussuunnitelmat ovat valmiit. 

Rahoitusta haettu: 600 000 € 

Ehdotus 2013: 600 000 € 

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä 

on Lähiöprojektikauden 2012–2015 tavoitteiden, erityisesti kaupunginosapuistoteeman, mukainen. 

Kahden prosentin sopeutus ilmoitettuun rahoitustarpeeseen tarvitaan. 

 

Myllypuron keskuksen puiston rakentaminen, jatkorahoitus 

Myllypuron keskuksen puiston rakentaminen on käynnistetty vuonna 2012 saadulla 

lähiörahastorahoituksella. Vuonna 2012 määrärahaa käytettiin 220 000 euroa ja kaupunginvaltuusto 

(30.1.2013) myönsi ylitysoikeutta 300 000 euroa. Puiston kokonaiskustannusarvio on 1,1 milj. 

euroa. Puiston rakentamisen aikana kaupungin taidemuseo on esittänyt Tapio Junnon veistoksen 

Aistit / Rakkaus ja valppaus siirtämistä muualta Myllypurosta tähän ostoskeskuksen 

läheiseen puistoon. Veistoksen sijoittaminen edellyttää graniittijalustaa ja puiston 

rakennussuunnitelman päivitystä sekä jossain määrin jo rakennetun puiston rakennekerrosten 

vaihtamista.  

Rahoitusta haettu: 580 000 € 

Ehdotus 2013: 580 000 € 

Perustelu: Esikaupunkialueiden asemakeskusten täydennysrakentamisen yhteydessä tehtävä 

ympäristön parantaminen on ensi arvoisen tärkeää lähiöiden imagoa ja toiminnallisuutta 

vahvistettaessa. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta 

sekä on Lähiöprojektikauden 2012–2015 tavoitteiden mukainen. Kahden prosentin sopeutus 

ilmoitettuun rahoitustarpeeseen tarvitaan. 

 

Pihlajamäen ja Pihlajiston portaiden uusinta 

Pihlajamäki ja Pihlajisto ovat maastonmuodoiltaan haasteellisia lähiöitä korkeuserojensa takia. 

Korkeuseroja on hoidettu monin paikoin portailla. Portaiden korjaaminen parantaa asukkaiden 

liikkumismahdollisuuksia sekä liikkumisen turvallisuutta kaupunginosissa. Hankkeessa on tarkoitus 

uusia kahdet portaat Pihlajamäen-Pihlajiston -alueella: Hattelmalantieltä Savelanpuistoon johtavat 

portaat ja Johtokivenkujan portaat. 

Rahoitusta haettu: 200 000 € 

Ehdotus 2013: 200 000 € 

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä 

on Lähiöprojektikauden 2012–2015 tavoitteiden mukainen. 
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Pirttipolunpuiston kunnostaminen ja luontopolku Maunulanpuistoon 

Pirttipolunpuisto on tärkeä viheryhteys Oulunkylän kaupunginosapuiston ja Keskuspuiston välillä. 

Alue on luontoarvoiltaan monipuolinen. Alue rajaa rakennustaiteellisesti arvokasta Sahanmäen 

aluetta. Rakennusvirastossa on vuonna 2012 tehty alueella luonnon monimuotoisuuden inventointia. 

Hankkeen tarkoitus on tutkia miten kunnostamalla avoimia niittyalueita, luomalla metsän 

reunavyöhykkeitä ja parantamalla pienvesien tilaa lisätään monimuotoisuutta asuinalueen 

lähivirkistyspuistossa ja samalla tarjotaan uusia ”luontoelämyksiä” lähellä asuinaluetta. Tavoitteena 

on tehdä uusi inventointi peruskunnostuksen jälkeen noin 5 vuoden kuluessa. Hankkeessa luodaan 

prosessista ohjeistus, jolla luontoarvoja voidaan lisätä, kustannustehokkaasti, asuinalueiden lähellä 

olevissa viheralueilla. Pirttipolunpuiston kunnostaminen on linjattu Maunulan aluesuunnitelmassa 

vuonna 2012. Pirttipolunpuistossa sijaitsee Maunulan vanha luontopolku. Tavoitteena on suunnitella 

ja toteuttaa uusi luontopolku asukaslähtöisesti. Ideointi käynnistyi v. 2012 alussa, jolloin luotiin 

Helsingin Ladun nettisivuille luontopolkusivusto ja Facebook-sivusto luontohavainnoille ja 

tapahtumien tiedotuskanavaksi. Polussa korostetaan Keskuspuiston monipuolista luontoa. Sen 

yläteema on Luonnon kiertokulku. Polku täydentää ja sivuaa Maunulassa 2012 toteutettua 

Kaupunkipolkua. Tavoitteena on esitellä suomalaista metsää matkailijoille eri kieliversioiden avulla. 

Sähköisten sivujen lisäksi on tarkoitus pystyttää maastoon erilaisia kohdetauluja sekä polkua 

opastavia viittoja. Maunulan uuden luontopolun avajaiset ovat yksi Keskuspuisto 100 vuotta –

juhlavuoden tapahtuma keväällä 2014. 

Rahoitusta haettu: 250 000 € 

Ehdotus 2013: 210 000 € 

Perustelu: Pirttipolunpuiston kunnostamisen hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön 

toiminnallisuuden parantamisesta sekä on Lähiöprojektikauden 2012–2015 tavoitteiden mukainen. 

Luontopolun ei kuitenkaan nähty toteuttavan lähiörahaston tarkoitusta. 

 

Ristipellonpuisto, Konala 

Konalaan on viime vuosina kaavoitettu useita uusia asuntotontteja. Alueelle on tarkoitus 

lisätä lisääntyvän asutuksen edellyttämiä liikunta- ja puistopalveluja. Alueesta on laadittu 

yleissuunnitelma yhteistyössä liikuntaviraston ja rakennusviraston kesken.  Suunniteltuun 

kokonaisuuteen kuuluu liikuntavirastolle kuuluva Konalan kentän lähiliikuntapuisto 

(osa Ristipellonpuistoa) ja sen viereinen Ristipellonpuisto. Liikuntavirasto haki ja sai Konalan kentän 

lähiliikuntapuiston suunnitteluun ja toteutukseen lähiörahaa vuonna 2012. Rakennusviraston on 

vuonna 2013 tarkoitus toteuttaa rakennusviraston hallintaan jäävä Ristipellonpuiston osuus. Puiston 

rakennussuunnitelma on laadittu rakennusvirastossa vuonna 2012. Ristipellonpuisto on 

tarkoituksenmukaista toteuttaa samassa yhteydessä viereisen lähiliikuntapuiston kanssa. 

Rahoitusta haettu: 150 000 € 

Ehdotus 2013: 150 000 € 

Perustelu: Erityisesti esikaupunkialueiden täydennysrakentamisen yhteydessä on tärkeää edistää 

alueen monipuolisia toimintamahdollisuuksia. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön 

toiminnallisuuden parantamisesta sekä on Lähiöprojektikauden 2012–2015 tavoitteiden mukainen. 

 

Tallinnanaukion penkkien uusinta  

Rakennusvirasto on ollut mukana eri toimijoiden yhteisessä Tallinnanaukion työryhmässä, jossa 

tavoitteena on ollut saada aukiosta turvallinen, viihtyisä, kehittää uutta toimintaa aukiolle ja 

kohottaa paikan imagoa. Rakennusvirasto on peruskorjannut aukion pintarakenteet ja kauppakeskus 

on osaltaan uusinut julkisivurakenteita. Helsingin Tukkutori on vuokrannut aukioalueen 

kauppakeskukselle vuosiksi 2013-2017 tapahtuma- ja toritoimintaa varten. Aukion penkit, roskikset, 

tilataideteos ja valaisimet vuokra-alueella kuuluvat rakennusviraston vastuulle. Aukion 

pintaremontin yhteydessä rakennetut penkit ovat huonokuntoiset ja rakennusvirastolla on tarkoitus 

uusia ne. Uudet penkit koostuvat kiinteistä betonielementeistä, jotka kätkevät mm. aukion 

lämmitystekniikan. Penkkikokonaisuus koostuu 4x12 m penkeistä ja muutamista pikkupenkeistä. 

Rahoitusta haettu: 250 000 € 

Ehdotus 2013: 250 000 € 
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Perustelu: Asemakeskusten julkisen kaupunkitilan kehittäminen laadukkaaksi ja turvalliseksi 

kaupunkiympäristöksi on tärkeää. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiöiden 

toiminnallisuuden parantamisesta sekä on Lähiöprojektikauden 2012–2015 tavoitteiden mukainen.  

 

Sosiaali- ja terveysvirasto 

 

Kesäkanat ja elämyspuutarha lähiyhteisön iloksi Kontulassa 

Kontulan palvelukeskuksen pihalle rakennetaan tilat kesäkanoille ja elämyspuutarha asukkaiden ja 

lähiyhteisön iloksi. Kohderyhmänä ovat kaikki lähialueen asukkaat, erityisesti ikäihmiset ja läheisen 

päiväkodin lapset. Hankkeessa on tarkoitus laatia yhteisösuunnitelma alueen yhteistyön 

kartoittamiseksi ja varmistamiseksi. 

Rahoitusta haettu: 15 180 € 

Ehdotus 2013: 15 180 € 

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen ikääntyvien kaupunkilaisten 

palvelumahdollisuuksien ja alueen toiminnan parantamisesta sekä on Lähiöprojektikauden 2012–

2015 tavoitteiden mukainen. 

 

Koskelan vanhustenkeskus Myötätuulihankkeen jatko 

Koskelan vanhustenkeskuksen rollaattori- ja pyörätuolipolkua Käpylän ja Koskelan alueella on 

tarkoitus jatkokehittää. Oleskelualueita kalustetaan ja erilaisia virikkeellisiä harrastemahdollisuuksia 

lisätään, samoin puiden, pensaiden ja kukkien istutuksia. Polku tukee vanhustenkeskuksen 

asukkaiden ja asiakkaiden sekä Käpylän ja Koskelan alueen asukkaiden toimintamahdollisuuksia. 

Rahoitusta haettu: 100 000 € 

Ehdotus 2013: 100 000 € 

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen ikääntyvien kaupunkilaisten 

palvelumahdollisuuksien parantamisesta sekä on Lähiöprojektikauden 2012-2015 tavoitteiden 

mukainen. 

 

Mainio Malminkartano -lähidemokratiapilotti 

Malminkartanossa sijaitsevissa asukastalo Rengissä ja kumppanuustalo Horisontissa on tarkoitus 

uusia AV-laitteistoja, remontoida tiloja, kunnostaa kahviota ja asentaa väliseiniä. Asukas- ja 

kumppanuustalojen kohderyhmänä ovat kaikki asuinalueen ja lähialueen eri-ikäiset asukkaat ja 

toimijat. Hankkeen päämääränä on kunnostaa ja kehittää sekä virtuaalisia että fyysisiä 

demokratiatiloja alueen asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi. 

Rahoitusta haettu: 57 000 € 

Ehdotus 2013: 57 000 €,  

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen alueellisen toiminnan monipuolistamisesta sekä 

on Lähiöprojektikauden 2012-2015 tavoitteiden mukainen. Tilakeskus on otettava tiiviisti mukaan 
suunnitteluun.  
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Palvelukeskuksen kuntosalilaitteet 

Myllypuron uuteen vanhustenkeskukseen on tarkoitus hankkia kuntovälineitä. Kohderyhmänä ovat 

alueen yli 65-vuotiaat ja työttömät. Toiminta on kaikille avointa ja pyrkii ehkäisemään syrjäytymistä 

sekä vahvistamaan toimintamahdollisuuksia alueella. 

Rahoitusta haettu: 10 000 € 

Ehdotus 2013: 10 000 € 

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen ikääntyvien kaupunkilaisten 

palvelumahdollisuuksien parantamisesta. 

 

Puutyötilan kunnostaminen alueen eläkeläisille 

Siltamäen palvelukodin tiloissa on jatkanut Malmin virkistyskeskuksen toiminnan lopettamisen 

vuoksi tiloitta jäänyt alueen eläkeläisten puutyökerho. Kerholla nyt käytössä oleva tila on pienehkö 

n. 30 neliömetriä ja sijaitsee vanhan navettarakennuksen toisessa kerroksessa. Tilassa on monia 

koneita, joten varsinainen liikkumatila on vähäinen. Ahtaus korottaa tapaturmariskiä työstökoneiden 

läheisyydessä, koska kerhon jäsenillä on erilaisia koordinaatio- ja hahmottamisvajavuuksia. Johtuen 

nykyisen tilan sijainnista navettarakennuksen yläkerrassa, on muutama innokas puutyömies jäänyt 

kerhoon tulematta siksi, että kulku navetan ylisille on hankalaa ja talvisaikaan mahdotontakin. Vain 

riittävän hyväjalkaiset ovat päässeet työskentelemään tilassa. Navettarakennuksessa suoritettiin 

viime kesänä laaja remontti, jonka yhteydessä rakennuksen alakertaan valmistui reilun sadan neliön 

tila puutyökerhon toimintaa varten. Kaikki olisi nyt valmista sen suhteen, mutta esteeksi on tullut 

rahoitus. Kerholaiset kyselevät tuon tuosta, koska pääsemme uuteen tilaan. Uusi tila mahdollistaisi 

myös kulun liikuntarajoitteisille ja tilaan tulevat koneet (nykyiset) pystyttäisiin sijoittamaan 

turvallisesti. Muutostyönä joudutaan kuitenkin tekemään lain edellyttämät muutokset ja siitä koituu 

kohtuullisen paljon kustannuksia. Puutyökerhon toiminta tukee alueen eläkeläisten toiminnallista 

kunnossa pysymistä ja tuo päiviin mielekkyyttä ja virkeyttä. Palvelukodin ja kerholaisten välille on 

muodostunut hyvä yhteys. 

Rahoitusta haettu: 100 000 € 

Ehdotus 2013: 100 000 € 

Perustelu: Tilan käytön osalta on tärkeää varmistaa sen monipuolinen käyttö alueen kaikkien 

ikääntyvien keskuudessa.  Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen ikääntyvien kaupunkilaisten 

palvelumahdollisuuksien ja alueen toiminnan parantamisesta sekä on Lähiöprojektikauden 2012–

2015 tavoitteiden mukainen. Tilakeskus on otettava tiiviisti mukaan suunnitteluun. 

Pylvässali 

Hankkeessa suunnitellaan julkiseen tilaan kokoontumispaikka sosiaalista kanssakäymistä varten. 

Suunnittelutyö ja toteutus ovat osallistavaan prosessiin perustuvaa yhteistyötä Pylvässali-ryhmän 

kanssa. Hankkeen suorana kohderyhmänä ovat Vuosaaren pohjoisen ostoskeskuksen läheisyydessä 

asuvat päihdeongelmaiset henkilöt (Pylvässali-ryhmä). Ryhmä koostuu myöhemmässä keski-iässä 

olevista pienituloisista ja normaaleiksi katsotuista arkirutiineista syrjäytyneistä henkilöistä. 

Epäsuorana kohderyhmänä ovat alueen muut asukkaat. Ryhmää suunnitteluprosessiin sitouttamalla 

on tavoitteena lisätä sen jäsenten omanarvontuntoa ja vahvistaa ryhmän suhdetta rakennettavaan 

paikkaan. Tämä puolestaan vapauttaa Ilveskorvenpuiston muita istuimia ja palvelee tällä tavoin 

alueen muita asukkaita. 

Rahoitusta haettu: 53 550 € 

Ehdotus 2013: 53 550 € 

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen alueellisen toiminnan monipuolistamisesta sekä 

on Lähiöprojektikauden 2012-2015 tavoitteiden mukainen.  
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Riistavuoren sensomotorinen pienpuisto -hanke 

Matalan kynnyksen sensomotorinen pienpuisto, joka palvelee Haagan- ja muiden lähialueiden 

asukkaita ja Riistavuoren asiakkaita. Sensomotorinen puisto tarjoaa sekä liikunnallisia elämyksiä ja 

onnistumisia että aistien kautta mielihyvää ja elämyksen kokemuksia. Sensomotorinen puisto on 

esteetön liikkumiselle ja puistossa toimimiselle. Riistavuoren puisto on ensisijaisesti suunnattu 

liikuntakyvyltään ja kognitioltaan alentuneille henkilöille, mutta terveysliikunnan hyödyt saavutetaan 

myös hyväkuntoisille asiakkaille. 

Rahoitusta haettu: 200 000 € 

Ehdotus 2013: 200 000 € 

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen alueellisen toiminnan monipuolistamisesta sekä 

on Lähiöprojektikauden 2012-2015 tavoitteiden mukainen. 

 

Sukupolvien kohtaamispaikka - Piha kaikille 

Kustaankartanon alueella on lampi, jota on kunnostettu samoin kuin sen ympäristöä. Ympäristöön 

tarvittaisiin huvimaja, joka mahdollistaisi lammen ihailun myös sadesäällä. Lisäksi lammen lähistöllä 

voisi olla grillauspaikka mahdollisesti katoksella. Koska alueella on myös lapsiperheitä, voisi piha-

alueella olla heitä varten mm. keinut ja hiekkalaatikko sekä tasapainotelineitä, joita myös 

ikääntyneet voivat hyödyntää. Pihalla on laululava, joka tarvitsisi jonkinlaisen katoksen sadesäille 

esim. purjekatos. Tapahtumat ovat avoimia lähiympäristön asukkaille. Myös muutama penkki 

tarvittaisiin. Näin piha-aluetta voisi hyödyntää eri sukupolvet, päiväkotilapset, koululaiset, 

lähiympäristön asukkaat omien asukkaiden lisäksi. 

Rahoitusta haettu: 84 000 € 

Ehdotus 2013: 84 000 € 

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen ikääntyvien kaupunkilaisten 

palvelumahdollisuuksien ja alueen toiminnan parantamisesta sekä on Lähiöprojektikauden 2012–

2015 tavoitteiden mukainen. 

 

Syystien monipuolinen palvelukeskus, senioripiha ja ulko-olohuone 

Malmin alueella sijaitsevan Syystien palvelukeskuksen piha-alue muutetaan toiminnallisesti 

monipuolisemmaksi. Jatkorahoituksella rakennetaan senioripiha ja ulko-olohuone. Liikkuminen siellä 

kohentaa tasapainoa, nivelten liikkuvuutta ja mahdollistaa ryhmätoimintoja kuten pelejä. 

Kohderyhmänä ovat kaikki lähialueen asukkaat, erityisesti ikäihmiset ja lisäksi läheisen päiväkodin 

lapset. 

Rahoitusta haettu: 70 000 € 

Ehdotus 2013: 70 000 € 

Perustelu: Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen ikääntyvien kaupunkilaisten 

palvelumahdollisuuksien ja alueen toiminnan parantamisesta sekä on Lähiöprojektikauden 2012-

2015 tavoitteiden mukainen.  

 

Toimintavälineitä Kannelmäen palvelutalon päivätoimintaan, lyhytaikaishoidon asukkaille ja 

yhteistyöhön alueen asukkaiden kanssa 

Kannelmäen palvelutalon päivätoiminta tarjoaa kotona asumista tukevaa palvelua Läntisen Helsingin 

ikäihmisille. Asiakkaat tulevat Kannelmäen lisäksi mm. Malminkartanosta, Haagasta ja 

Pitäjänmäeltä. Päivätoiminta tarjoaa palveluita viitenä päivänä viikossa ja tänä vuonna toimintaa on 

tarkoitus laajentaa myös ilta-aikaan. Lyhytaikaisasukkaat tulevat palvelutaloon lähinnä 

omaishoitajan levon mahdollistamiseksi, myös he ovat pääsääntöisesti läntisen Helsingin alueelta. 

Lisäksi palvelutalo tekee yhteistyötä viereisen päiväkoti Vanhaisen kanssa ja palvelutalossa käy mm. 

ruokailemassa ja vapaaehtoistyössä Kannelmäessä asuvia ikäihmisiä.  
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Hankkeen tavoitteena on lisätä päivätoiminnan ja lyhytaikaishoidon asukkaiden 

kuntoutumismahdollisuuksia heidän ollessaan palvelutalossa sekä virikkeellisen ympäristön ja 

mieluisan toiminnan avulla lisätä myös psyykkistä hyvinvointia. Päiväkotiyhteistyön tavoitteena on 

edistää eri-ikäisten alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä. Vapaaehtoistyön avulla halutaan tarjota 

alueen ikäihmisille mieluista tekemistä eläkepäiville. 

Rahoitusta haettu: 57 000 € 

Ehdotus 2013: 57 000 € 

Perustelu: Hanke tukee alueellisten toimintamahdollisuuksien parantamistavoitetta sekä on 

Lähiöprojektikauden 2012-2015 tavoitteiden mukainen. 
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