
Perustelumuistio (27.4.2017)  
Lähiörahastosta rahoitettavaksi esitettävät hankkeet vuonna 2017 

 
Hakija Hanke Kaupunginosa 

Haettu 
rahoitus 
2017, € 

Esitettävä 
rahoitus 
2017, € 

1 HKR Ala-Malmin torin ja Pekanraitin peruskorjaus, jatkorahoitus Ala-Malmi 1 300 000    1 300 000 
2 HKR Ilveskorvenpuiston peruskorjauksen suunnittelu Vuosaari 100 000    100 000 

3 HKR Kontulan skeittipaikka ja Kelkkapuiston peruskorjaus, 
jatkorahoitus 

Kontula 1 450 000    1 450 000 

4 HKR Leikkipuisto Laurinniityn piha-alueiden kunnostuksen 
suunnittelu 

Lassila 90 000    90 000 

5 HKR Longinojanpuiston ja Ala-Malmin liikuntapuiston suunnittelu 
(HKR) 

Ala-Malmi 200 000    200 000 

6 HKR Malminkartanonhuipun ideasuunnittelu Malminkartano 80 000    80 000 

7 HKR "Rusettipuiston" rakentamisen suunnittelu Myllypuro 150 000    0 
8 HKR Ylä-Malmin torin uuden vesiaiheen suunnittelu ja Ala-Malmin 

puiston vesiaiheen kunnostuksen suunnittelu 
Malmi 200 000    80 000 

9 LIV Longinojanpuiston ja Ala-Malmin liikuntapuiston suunnittelu 
(LIV) 

Ala-Malmi 200 000    200 000 

10 KULKE Stoan aukion perusparannus Itäkeskus 750 000    750 000 
11 NK Haagan uusi nuorisotila Pohjois-Haaga 30 000    30 000 
12 NK Kivikon nuorisotilojen kunnostus Kivikko 141 484    141 000 
13 NK Malmin nuorisotalon pihan kunnostus (Meidän Malmi. Jotta 

kaikilla olisi mukava olla)  
Ylä-Malmi 75 000    75 000 

14 NK Nuorten toimintakeskus Kipinän tilojen nykyaikaistaminen Itäkeskus 150 000    150 000 
15 NK Pitäjänmäen nuorisotilan remontti Pitäjänmäki 35 000    35 000 
16 KIR Pitskun biblioteekki – Pitäjänmäen kirjasto asukkaiden, KUVAn 

ja toimivan palvelun tilana  
Pitäjänmäki 100 000    100 000 

17 STO Maunula-talon kalustaminen, jatkorahoitus Maunula 80 000    75 000 
18 OPEV Koulupäivän toiminnallisuutta aktivoivat koulupihat Malmi, Jakomäki ja 

Vuosaari 
100 000    100 000 

19 OPEV Pukinmäen turvallinen koulupolku Malmi ja Pukinmäki 652 300    0 
20 SOTE Liikuntaelämyksiä Pohjois-Haagaan Pohjois-Haaga 14 000    14 000 
21 SOTE Syystien senioripuisto Ylä-Malmi 33 000    0 
22 SOTE Syödään yhdessä Rudolfissa ulkona - Suomi 100 vuotta Laajasalo 45 000    0 
23 SOTE Voimaa vuosiin Herttoniemi 30 000    30 000 

 YHTEENSÄ  6 005 784    5 000 000 

 

Toimiala Virasto Haettu rahoitus 
2017, € 

Esitettävä 
rahoitus 2017, € 

Kaupunkiympäristö Rakennusvirasto 3 570 000 3 300 000 
Kaupunkiympäristö Liikuntavirasto 200 000 200 000 
Kultturi ja vapaa-aika Kultturikeskus 750 000 750 000 
Kultturi ja vapaa-aika Nuorisoasiainkeskus 431 484 431 000 
Kultturi ja vapaa-aika Kaupunginkirjasto 100 000 100 000 
Kultturi ja vapaa-aika Suomenkielinen työväenopisto 80 000 75 000 
Kasvatus ja koulutus Opetusvirasto 752 300 100 000 
Sosiaali ja terveys Sosiaali- ja terveysvirasto 122 000 44 000 
 Yhteensä 6 005 784 5 000 000 
 



 



1. Ala-Malmin torin ja Pekanraitin peruskorjaus, jatkorahoitus 

Hankkeen hallinnoija Rakennusvirasto Malmi 
Toteutusaika 2/2017–11/2017 
Mitä tehdään Ala-Malmin torin ja Pekanraitin peruskorjaushankeen tarkoituksena on parantaa Ala-Malmin 

keskeisimmän jalankulun ja pyöräilyn raitin, siihen saumattomasti liittyvien taskupuistojen ja Ala-
Malmin torin kestävyyttä, toimivuutta, esteettömyyttä ja viihtyisyyttä. Hankkeen suunnittelu on 
aloitettu vuonna 2013. Kunnostustyö on käynnistynyt vuonna 2016 Pekanraitin itäpäästä. 
Hankkeella on vuonna 2017 käytössä ylitysoikeutena 370 000 euroa edellisenä vuonna säästyneitä 
määrärahoja. Lisärahoitusta haetaan painumien korjaamiseen ja koko rakentamisen 
loppuunsaattamiseen. Koko hankkeen kustannusarvio on n. 2,53 milj. euroa. 

Miksi tehdään Katualueet on rakennettu osittain huonolle maaperälle ja raitti on painunut epätasaisesti. 
Painumien korjaamiseksi esitetään keventämistä, mikä vaatii pintakerroksien uusimisen ja 
keventämisen noin 1,5 metrin paksuudelta, jotta painuminen saataisiin tulevaisuudessa paremmin 
hallintaan. Alueen pintamateriaalit, kalusteet, varusteet ja valaistus suunnitellaan ja rakennetaan 
pääraitin henkeen sopiviksi. 

Kuka tekee Rakennusvirasto toteuttaa hankkeen. Yhteistyötä tehty suunnitteluvaiheessa eri virastojen ja 
paikallisten toimijoiden kanssa.   
 

Lopputulokset Ala-Malmin tori saa arvoisensa ilmeen Malmin keskuksessa. Pekanraitti tulee olemaan jatkossa yhä 
kasvavan asukasmäärän tärkein raitti Malmin asemalle ja keskuksen palveluihin, sillä Ormuspellon 
uusi asuinalue rakentuu Pekanraitin koillispuolelle. 

Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Alue siistiytyy ja Malmin imago paranee. 
 

Haettu rahoitus 1 300 000 euroa 
Muu rahoitus - 
Vaikutus käyttötalouteen Käyttötalousmenot voivat pienentyä, kun hoidettava pinta on tasaista eikä routanousuja tarvitse 

yksitellen korjailla. 
Esitettävä rahoitus 2017 1 300 000 euroa 
Perustelu Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä on 

Lähiöprojektikauden 2016–2017 tavoitteiden, etenkin aluekohtaisen kehittämisen mukainen. Malmi 
on tärkeä alue- ja asemakeskus, jota tulee kehittää aktiivisesti vastaamaan paremmin asukkaiden ja 
toimijoiden tarpeita ja aktiivista tekemistä. Kohderyhmänä ovat kaikki alueen asukkaat. 

 



2. Ilveskorvenpuiston peruskorjauksen suunnittelu 

Hankkeen hallinnoija Rakennusvirasto Vuosaari 
Toteutusaika 6/2017–4/2017 
Mitä tehdään Ilveskorvenpuisto on osa Kallvikintien ja Vuosaaren keskuspuiston välistä arvoympäristöä. Puisto on 

rakennettu 90-luvulla. Puiston nykyisten rakenteiden kunto ja toimivuus tarkistetaan ja 
ne päivitetään vastaamaan nykyisiä tarpeita mukaan luettuna valaistus. Alueelle on valmistunut 
senioritalo ja lisää täydennysrakentamista on tulossa. Jatkossa puistoon tulee nykyistä enemmän 
erilaisia käyttäjäryhmiä. Puiston rakentamiskustannukset ovat arviolta 700 000 euroa ja 
rakentaminen on tarkoitus toteuttaa 2018–2019. 

Miksi tehdään Alueen päiväkotien ja alueen muut lapset käyttävät Ilveskorvenpuiston leikkipaikkaa päivittäin. 
Leikkipaikan suuren käyttäjämäärän vuoksi asukkailta saadut palautteet koskevat 
pääosin leikkipaikan turvallisuutta. Puiston välittömään läheisyyteen on valmistunut senioritalo, 
jonka asukkaiden tarpeisiin toivotaan erilaisia uusia toimintoja. 

Kuka tekee Rakennusvirasto toteuttaa. Yhteistyötä tehdään alueella sijaitsevien toimijoiden ja asukkaiden 
kanssa. 

Lopputulokset Ilveskorvenpuistosta kehitetään arvoympäristöä kunnioittava eri käyttäjäryhmien tarpeisiin 
kunnostettu puisto. 

Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Keski-Vuosaaren keskeisen puistoalueen kunnostus lisää alueen imagoa ja vetovoimaa. 

Haettu rahoitus 100 000 euroa 
Muu rahoitus - 
Vaikutus käyttötalouteen Ilveskorvenpuiston käyttökustannukset nousevat hieman uusien toimintojen ylläpidon aiheuttamien 

kulujen vuoksi. 
Esitettävä rahoitus 2017 100 000 euroa 
Perustelu Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä on 

Lähiöprojektikauden 2016–2017 tavoitteiden, erityisesti kaupunkipuistojen kehittämisteeman, 
mukainen. 

 

 
 



3. Kontulan skeittipaikka ja Kelkkapuiston peruskorjaus, jatkorahoitus 

Hankkeen hallinnoija Rakennusvirasto Kontula 
Toteutusaika 2/2017–10/2018 
Mitä tehdään Kontulan kelkkapuisto peruskorjataan. Kelkkapuiston skeittipaikan suunnittelun yhteydessä ilmeni 

tarve puiston kokonaisvaltaiseen uudistamiseen. Toimintojen sijoittelussa, tilajäsentelyssä ja 
mitoituksessa varaudutaan massatapahtumiin ja niiden aikaiseen tapahtumapysäköintiin. 
Kelkkapuiston nykyisiä toimintoja kohennetaan ja täydennetään uudella skeittipuistolla, parkour-
alueella ja lyhyellä frisbeegolfradalla. 
Skeittialueen ympärillä olevat nykyiset suorituspaikat (katukoris, kivituhkakenttä) kunnostetaan. 
Keskeisen toiminta-alueen kalusteet uusitaan ja täydennetään mm. vesipisteillä ja 
tapahtumasähköpistokkeilla. Kivituhkakentän pohjoispäähän on osoitettu parkour ja street workout 
-alue sekä varaus city-käymälälle. Kivituhkakenttä rajataan palloaidalla, jonka yhteyteen asennetaan 
graffitiaita. Kenttää reunustavilla maakatsomoilla parannetaan alueen käytettävyyttä ja 
viihtyisyyttä.  
Nurmipintoja vahvistetaan kantavalla kasvualustalla tapahtumapysäköinnin ja mahdollisen 
festivaalitoiminnan edellytyksiä vastaavaksi. Ympäröiville metsäalueelle sijoitetaan kolme tai neljä 
frisbeegolf koria tiiauspaikkoineen lajiin tutustumista ja harjoittelua varten. Hanke on käynnistynyt 
vuonna 2015 ja sillä on vuonna 2017 käytössä ylitysoikeutena 345 000 euroa edellisenä vuonna 
säästyneitä määrärahoja. Koko hankkeen kustannusarvio on n. 1,9 milj. euroa. 

Miksi tehdään Kelkkapuisto sai eniten negatiivista palautetta käyttäjiltä, kun Helsingin skeittiohjelmaa laadittiin. 
Skeittiparkki oli käyttökiellossa ja laaja puistoalue oli kovin hylätyn oloinen. Helsingistä etsittiin 
uutta skeittipaikkaa, jossa voisi järjestää kilpailuja ja Kontulan kelkkapuisto osoittautui 
parhaimmaksi kohteeksi tähän tarkoitukseen. Samalla ilmeni tarve tarkastella koko aluetta 
uudelleen ja päivittää toimintoja, koska alue on suojaisa ja soveltuu monipuoliseen toimintaan. 

Kuka tekee Rakennusvirasto toteuttaa. Yhteistyötä tehdään muiden hallintokuntien ja skeittiharrastajien 
kanssa.  

Lopputulokset Peruskorjattu Kontulan kelkkapuisto lisää alueen houkuttelevuutta ja nuorison omaehtoista 
liikunnallisuutta. Skeittipuistossa voidaan jatkossa järjestää kansainvälisiä kilpailuja ja muita 
tapahtumia. Aluetta käytetään talvisin mäenlaskuun. 

Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Kontula tulee profiloitumaan skeittaajien mekkana. Alue on suunnattu erityisesti nuorille, mutta 
uudistustoimenpiteet palvelevat kaikenikäisiä. Uusittu valaistus ja reitistö parantavat alueen 
turvallisuutta ja koko Kelkkapuistosta tulee jälleen vetovoimainen puisto.  

Haettu rahoitus 1 450 000 euroa 
Muu rahoitus - 
Vaikutus käyttötalouteen Puiston käyttötalousmenot nousevat hieman uusien toimintojen myötä. 
Esitettävä rahoitus 2017 1 450 000 euroa 
Perustelu Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä on 

Lähiöprojektikauden 2016–2017 tavoitteiden mukainen. Tavoitteena on tehdä alueesta hyvin 
monipuolinen kokonaisuus. Kohderyhmänä ovat kaikki alueen asukkaat. 

 

 



4. Leikkipuisto Laurinniityn piha-alueiden kunnostuksen suunnittelu 

Hankkeen hallinnoija Rakennusvirasto Lassila 
Toteutusaika 6/2017–4/2018 
Mitä tehdään Leikkipuisto Laurinniitty on peruskorjauksen tarpeessa. Leikkipuiston toiminnat sijoitetaan nykyisten 

tavoitteiden mukaisesti. Puiston rakenteet, pinnat, istutukset, kuivatus, toimintavälineet ja valaistus 
uusitaan. Peruskorjauksen toteutuksen kustannusarvio on n. 700 000 euroa ja se tarkentuu 
toteutussuunnitelman valmistuttua. 

Miksi tehdään Leikkipuiston toimintavälineissä on kunnostustarpeita ja ne on kirjattu puiston 
kuntoseurantaraporttiin. Toimintavälineiden sijoittelu ei enää vastaa nykyisiä tavoitteita. Puistossa 
on myös kuivatusongelmia. 

Kuka tekee Rakennusvirasto toteuttaa. Yhteistyötä tehdään leikkipuiston käyttäjien kanssa. 
Ensimmäisessä vaiheessa rahoitusta haetaan leikkipuiston peruskorjauksen suunnitteluun. 

Lopputulokset Toimiva ja turvallinen leikkipuisto, joka palvelee parhaalla mahdollisella tavalla leikkipuiston 
käyttäjiä. 

Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Hyväkuntoinen, turvallinen ja yleisilmeeltään viihtyisä leikkipuisto on vetovoimatekijä, joka nostaa 
alueen viihtyisyyttä, etenkin lapsiperheiden keskuudessa. 

Haettu rahoitus 90 000 euroa 
Muu rahoitus - 
Vaikutus käyttötalouteen Peruskorjaus ei tiettävästi lisää käyttötalousmenoja. 
Esitettävä rahoitus 2017 90 000 euroa 
Perustelu Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä on 

Lähiöprojektikauden 2016–2017 tavoitteiden mukainen. Puisto on osin käyttökelvoton ja 
vaaralliseksi koettu. Puiston viereen on juuri valmistunut Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokra-
asuntoja.  

 

 
 



5. Longinojanpuiston ja Ala-Malmin liikuntapuiston suunnittelu (HKR) 

Hankkeen hallinnoija Rakennusvirasto Malmi 
Toteutusaika 2/2017–5/2018 
Mitä tehdään Longinojanpuistoon ja liikuntapuistoon laaditaan suunnitelmat lähiöprojektin vetämänä vuonna 

2016 valmistuneen Longinojanlaakson ideasuunnitelman perusteella. Liikuntavirastolla on oma 
hakemus samalle alueelle. Koko alueen toteuttamiskustannuksiksi ideasuunnitelman perusteella on 
arvioitu 4 milj. euroa. 

Miksi tehdään Kaupunkilaiset ovat toivoneet puistoalueelle lisää toimintoja ja Ala-Malmin liikuntapuiston 
laajentamista. Longinojanpuiston ulkoilureitit kaipaavat täydennystä ja osa Longinojan ylittävistä 
silta- ja rumpurakenteista kunnostusta. Puistoalueen ja Longinojan kaupunkipuron kehittämiselle on 
asetettu tavoitteita Ala-Malmin aluesuunnitelmassa ja Helsingin pienvesiohjelmassa. 

Kuka tekee Rakennusvirasto toteuttaa asemakaavan mukaisen Longinojanpuiston osuuden ja liikuntavirasto 
viereisen liikuntapuiston osuuden. Toteutukseen haetaan lähiörahastorahoitusta vuonna 2018. 
Tässä vaiheessa rahoitusta haetaan suunnitelman laatimiseen.  

Lopputulokset Longinojanlaakso on Malmin alueen keskeinen ulkoilu- ja virkistysalue. Malmille on jo toteutettu 
täydennysrakentamista ja uusia alueita on kaavoitettu. Toimiva ja turvallinen ulkoilu- ja virkistysalue 
tarjoaa mahdollisuuden asukkaiden omatoimiseen liikkumiseen. 

Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Malmin imago nousee laadukkaan ja monipuolisen liikunta-alueen ansioista.  
 

Haettu rahoitus 200 000 euroa  
Muu rahoitus - 
Vaikutus käyttötalouteen Alueen toteuttaminen nostaa käyttötalousmenoja hieman nykyisestä tasosta, koska alueelle tulee 

uusia toimintoja ja käytäviä. 
Esitettävä rahoitus 2017 200 000 euroa 
Perustelu Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä on 

Lähiöprojektikauden 2016–2017 tavoitteiden mukainen. Kyse on yhteishankkeesta liikuntaviraston 
kanssa. Puisto on keskeinen osa koko koillisen Helsingin puistoverkostoa ja sen käyttöaste tulee 
nousemaan tulevaisuudessa merkittävästi, kun Malmin lentokenttäalueen asuntorakentaminen 
alkaa. Alue rajautuu koillisessa täydennysrakentamisalueeseen Tullivuorentien varrella. 

 

 
 



6. Malminkatanonhuipun ideasuunnittelu 

Hankkeen hallinnoija Rakennusvirasto Malminkartano 
Toteutusaika 8/2017–4/2018 
Mitä tehdään Malminkartanonhuippu on suosittu ulkoilijoiden ja kuntoilijoiden keskuudessa. Alueen 

elävöittämiseksi ja alueen toimintamahdollisuuksien parantamiseksi on käynnissä lähiöprojektin 
vetämänä ideasuunnitelman laadinta. Ideasuunnitelman valmistuttua on tarkoitus käynnistää 
puisto- ja toteutussuunnittelu. Tässä vaiheessa rahoitusta haetaan vain suunnitteluun. 
Toteuttamisen kustannusarvio on n. 1,5 milj. euroa ja se tarkentuu puistosuunnitelman 
valmistuttua. Rakentamiseen haetaan rahoitusta puistosuunnitelman valmistuttua, jolloin 
määrärahan tarve tarkentuu. 

Miksi tehdään Malminkartanonhuippu on vanha täyttömäki, joka toimii suosittuna virkistysalueena. Huipun 
kehittämisen tavoitteena on kohottaa virkistysalueen laadukkuutta ja monipuolisuutta sekä 
vahvistaa alueellista imagoa, turvallisuutta ja ennen kaikkea asukkaiden omaehtoista aktiivista 
liikkumista. 

Kuka tekee Rakennusvirasto toteuttaa. Yhteistyötä tehdään eri virastojen, alueen asukkaiden ja toimijoiden 
kanssa. 

Lopputulokset Malminkartanonhuipusta tulee laadukas ja alueen monipuolisia virkistyspalveluja tarjoava alue, joka 
kannustaa omaehtoiseen liikuntaan. 

Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Malminkartanon imago nousee laadukkaan ja monipuolisen liikunta-alueen ansiosta. 
 

Haettu rahoitus 80 000 euroa 
Muu rahoitus - 
Vaikutus käyttötalouteen Käyttötalousmenot voivat hieman lisääntyä nykyisestä uusien toimintojen ylläpidon vuoksi. 
Esitettävä rahoitus 2017 80 000 euroa 
Perustelu Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä on 

Lähiöprojektikauden 2016–2017 tavoitteiden, erityisesti kaupunkipuistojen kehittämisteeman ja 
aluekohtaisen toiminnan, mukainen. Alueella on käynnissä Lähiöprojektin vetämän suunnittelutyö, 
jonka jälkeen on tarkoitus käynnistää puisto- ja toteutussuunnittelu. Huippu on keskeinen osa 
alueen imagoa ja sen kohderyhmän ovat kaikki alueen asukkaat. Malminkartanossa on myös 
meneillään virastojen yhteishanke "Malminkartano uudistuu". 
 



7. "Rusettipuiston" rakentamisen suunnittelu 

Hankkeen hallinnoija Rakennusvirasto Myllypuro 
Toteutusaika 6/2017–4/2018 
Mitä tehdään Rakentamattoman ja turvattomaksi koettu puistomainen alue on tarkoitus rakentaa 

kulkuyhteyksineen toimivaksi ja turvalliseksi sekä liittää ympäröiviin viheralueisiin. 
Suunnittelualueella sijaitseva Mustapuro kunnostetaan hulevesien luonnonmukaisen 
vesirakentamisen keinoin. Osittain umpeenkasvaneeseen laaksotilaan avataan näkymiä 
luonnonhoidollisin toimenpitein. Tässä vaiheessa haetaan määrärahaa alueen suunnitteluun. 
Suunnittelun yhteydessä tutkitaan erilaisten toimintojen sijoittumista alueelle kuten mahdolliset 
viljelypalstat. Puiston rakentamiskustannukset ovat arviolta 1,2 milj. euroa ja rakentaminen on 
tarkoitus toteuttaa vuonna 2019. 

Miksi tehdään Mustapuronympäristön kehittäminen valikoitui Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun 
aluesuunnitelmassa kaikkein tärkeimmäksi kunnostuskohteeksi. Alueen kautta kulkee kevyen 
liikenteen pääreitti Myllypuron ns. Myllykylän ja Itäkeskuksen välillä ja osa asemakaavassa 
osoitetuista reiteistä puuttuu. Lisäksi alue koetaan turvattomaksi. Koulujen välissä on autio 
hiekkakenttä, johon kaivataan toimintoja. 

Kuka tekee Rakennusvirasto toteuttaa. Yhteistyötä tehdään liikuntaviraston, opetusviraston (viereiset koulut) 
sekä alueen yhdistysten ja asukkaiden kanssa. 

Lopputulokset Rusettipuistosta on tarkoitus toteuttaa Puotinharjun ja Myllypuron alueen kaupunginosapuisto. 
Puistoalue toimii turvallisena ja viihtyisänä kulkuyhteytenä Myllypuron ja Itäkeskuksen välillä sekä 
toisaalta kohtaamispaikkana, jossa on jäsennelty toimivat tilat erilaisille toiminnoille. 

Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Hoidettu ja turvallinen kaupunginosapuisto nostaa alueen arvostusta. 

Haettu rahoitus 150 000 euroa 
Muu rahoitus - 
Vaikutus käyttötalouteen Alueen kunnostus nostaa käyttötalousmenoja verrattuna nykyiseen luonnontilaiseen alueeseen. 
Esitettävä rahoitus 2017 0 euroa 
Perustelu Hakemus koskee Puotinharjussa sijaitsevan rakentamattoman alueen muuttamista puistoksi. 

Turvattomaksi koetun alueen toteuttaminen toimivaksi ja turvalliseksi täyttää lähiörahaston 
tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta, mutta tässä vaiheessa esitetään hankkeen 
siirtämistä myöhemmäksi. Rakentamattomat alueet pitää ensin tutkia myös muiden kaupungin 
tärkeiden tavoitteiden kuten täydennysrakentamisen näkökulmasta. 

 

 
 



8. Ylä-Malmin torin uuden vesiaiheen suunnittelu ja Ala-Malmin puiston vesiaiheen 
kunnostuksen suunnittelu 

Hankkeen hallinnoija Rakennusvirasto Malmi 
Toteutusaika 6/2017–8/2018 
Mitä tehdään Ylä-Malmin torilla on tavoitteena suunnitella uusi vesiaihe altaan tilalle. Asiasta on käyty alustavia 

neuvotteluja Helsingin taidemuseon kanssa. Altaaseen liittyy kiinteästi Malmi-veistos. Tavoitteena 
on helposti ylläpidettävä vesiaihe, joka kohentaisi torin yleisilmettä ja viihtyisyyttä.  
Ala-Malmin puiston vesiaihe kaipaa kunnostusta, mutta se on tarkoitus säilyttää nykyisen 
kaltaisena. Allas muodostaa eheän kokonaisuuden altaan päädyssä sijaitsevan lasipaviljongin ja 
muun puistokokonaisuuden kanssa. Myös valaistus uusitaan kummassakin kohteessa.  Ala-Malmin 
puisto on yksi koillisen Helsingin harvoista edustuspuistoista (A1 hoitoluokan puisto). Puisto on 
kesäisin suosittu asukkaiden oleskelupaikka, jossa lähialueen toimijat järjestävät toimintaa ja 
tapahtumia. Lasipaviljonki valaistuksineen kunnostetaan vuoden 2017 aikana lähiörahastosta 
aiemmin saadun rahoituksen turvin. Vesiaiheiden toteutuskustannukset ovat noin miljoona euroa. 

Miksi tehdään Malmin aluekeskuksen ympäristön erityispiirteenä on keskeisillä tori- ja puistoalueilla sijaitsevat 
vesialtaat suihkulähteineen. Altaita on jouduttu pitämään välillä pitkiäkin aikoja poissa käytöstä 
rikkoontuneiden rakenteiden ja vuotojen johdosta. Kaupunkilaisilta tulee vuosittain palautetta 
Malmin vesiaiheista, joiden kunnostusta ja säilymistä toivotaan. Ylä-Malmin torin vesialtaan 
toimintakuntoon saattamisesta on tehty valtuustoaloite syksyllä 2016. 

Kuka tekee Rakennusvirasto toteuttaa. Yhteistyötä tehdään taidemuseon, alueen asukkaiden ja toimijoiden 
kanssa. Tässä vaiheessa haetaan rahoitusta Ala-Malmin puiston vesiaiheen kunnostuksen 
suunnitteluun ja Ylä-Malmin vesiaiheen suunnitteluun. 

Lopputulokset Toimivat vesiaiheet elävöittävät Malmin aluekeskusta. 
Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Vesiaiheet nostavat Malmin aluekeskuksen imagoa. Ala-Malmin puiston vesiaiheen kunnostus 
nostaa puiston arvoisekseen koillisen Helsingin edustuspuistoksi.  Samoin Ylä-Malmin torin uusi 
vesiaihe nostaa alueen arvoa. 

Haettu rahoitus 200 000 euroa 
Muu rahoitus - 
Vaikutus käyttötalouteen Vesiaiheiden hoito nostaa ylläpitomenoja. 
Esitettävä rahoitus 2017 80 000 euroa 
Perustelu Rahoitusta esitetään vain Ala-Malmin puiston vesiaiheen kunnostuksen suunnitteluun. Ala-Malmin 

puiston lasipaviljonki kunnostetaan lähiörahastosta vuonna 2016 myönnetyillä ja tälle vuodelle 
ylitysoikeudeksi myönnetyillä määrärahoilla. Ylä-Malmilla lähiöprojektilla on käynnissä ns. Malmin 
putken (kauppakeskuksien läpi ja radan yli kulkeva kävely-yhteys) ideasuunnittelu sekä kesällä 
käynnistymässä Ylä-Malmin torin ja Kaupparaitin ympäristön viitesuunnittelu. Ylä-Malmin torin 
vesiaihe oli tarkoituksenmukaista suunnitella ja toteuttaa osana isoa kokonaisuutta.  

 

  
 



9. Longinojanpuiston ja Ala-Malmin liikuntapuiston suunnittelu (LIV) 

Hankkeen hallinnoija Liikuntavirasto Malmi 
Toteutusaika 5/2017–12/2017 
Mitä tehdään Puistosuunnitelma Longinojanpuistoon ja Ala-Malmin liikuntapuistoon. Lähiörahastosta haetaan 

rahoitusta suunnittelutyöhön ja jatkorahoitusta toteutukseen on tarkoitus hakea vuonna 2018. 
Suunnitelma laaditaan koko Longinojanpuiston ja Ala-Malmin liikuntapuiston alueelle, mutta 
toteutus on tarkoitus jaksottaa useammalle vuodelle. Myös toteutukseen on tavoitteena hakea 
rahoitusta lähiörahastosta tulevina vuosina. Alustavasti ideasuunnitelmavaiheessa arvioidut 
toteutuskustannukset tarkentuvat jatkosuunnittelussa. 

Miksi tehdään Kaupunkilaiset ovat toivoneet puistoalueelle lisää toimintoja ja Ala-Malmin liikuntapuiston 
laajentamista. Alueen käyttäjämäärä tulee lähivuosina kasvamaan täydennysrakentamisen myötä. 
Nämä täydennysrakentamissuunnittelmat on laadittu siten, että ne tukeutuvat olemassa oleviin 
liikuntapuistoihin, joista erityisesti Ala-Malmin liikuntapuiston käyttäjämäärät tulevat kasvamaan 
merkittävästi. 
Ala-Malmin liikuntapuiston tarpeiden lisäksi alueen ulkoilureitit kaipaavat täydennystä ja osa 
Longinojan ylittävistä silta- ja rumpuraketeista kunnostusta.  
Ala-Malmin liikuntapuiston kehittäminen on kaavoituksen puolesta mahdollista. Helsingin 
Lähiöprojekti teetätti Longinojan laakson alueen ideasuunnitelman vuonna 2016, jonka pohjalta 
tarkempi liikuntapuiston suunnittelu on tarkoitus toteuttaa. Ideasuunnitelamaan laatimisen 
osallistui alueen asukkaita, toimijoita ja eri virastojen asiantuntijoita. Ideasuunnitelmaan koottujen 
kunnostuskohteiden pohjalta halutaan tehdä Longinojan laakson alueesta viihtyisä kohtaamis- ja 
virkistymispaikka lähialueen asukkaille, nykyisille ja uusille. Suunnittelussa ja toimenpiteissä 
huomioidaan Longinojan ja muun ympäristön ekologiset ja kulttuurihistorialliset arvot.  

Kuka tekee Liikuntavirasto ja rakennusvirasto 
Lopputulokset Puistosuunnitelma Longinojanpuistoon ja Ala-Malmin liikuntapuistoon. Jatkossa Ala-Malmin 

liikuntapuiston peruskorjaus ja uudistaminen. 
Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Alueen nykyiset ja tulevat asukkaat oppivat arvostamaan uudella tavalla oman alueensa 
liikuntapaikkoja, -reittejä ja virkistäytymismahdollisuuksia puistoalueella. Alueen hyvät ja toimivat 
liikuntapaikat tarkoittavat, että myös muiden alueiden asukkaat käyttävät niitä esimerkiksi lasten 
harrastusten yhteydessä ja tutustuvat samalla muihin lähiön hyviin ominaisuuksiin, joka heijastuu 
alueen kokonaisarvostuksen nousuna.  

Haettu rahoitus 200 000 euroa 
Muu rahoitus - 
Vaikutus käyttötalouteen Liikuntapuiston valmistuminen lisää liikuntatoimen käyttömenoja.  
Esitettävä rahoitus 2017 200 000 euroa 
Perustelu Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä on 

Lähiöprojektikauden 2016–2017 tavoitteiden mukainen. Kyse on yhteishankkeesta 
rakennusviraston kanssa. Puisto on keskeinen osa koko koillisen Helsingin puistoverkostoa ja sen 
käyttöaste tulee nousemaan tulevaisuudessa merkittävästi, kun Malmin lentokenttäalueen 
asuntorakentaminen alkaa. Alue rajautuu pohjoisessa täydennysrakentamisalueeseen 
Tullivuorentien varrella. 

 

   
 



10. Stoan aukion perusparannus 

Hankkeen hallinnoija Kulttuurikeskus Itäkeskus 
Toteutusaika 2017 
Mitä tehdään Stoan aukiosta kehitetään toiminnallinen kokonaisuus, jossa aukiota voidaan paremmin käyttää 

erilaisten avoimien tapahtumien, esitysten, Idän kyläjuhlien, keskustelujen ja työpajojen 
järjestämiseen. Aukiosta synnytetään lähiöön kohtaamispaikka, jonka toiminnan suunnitteluun ja 
toteutukseen yhteisö voi osallistua.  
Päänäyttämö muodostuu aukion keskelle, johon voidaan rakentaa väliaikainen esiintymislava. 
Erikoisvalaistuksella päänäyttämö ja aukio voidaan muuntaa esitettävää teosta tukevaksi. Portaat 
sijoittuvat päänäyttämön etelä- ja itäpuolelle ja voivat toimia katsomon tapaan. Päänäyttämön 
taustalle osaksi aukion länsireunaa on suunniteltu monitoimiaita. 
Aukion itäpuolelle on varattu tilaa basaaritoimintaa varten. Tulevaisuudessa aukion itäreunaan on 
kaavailtu täydennysrakentamista.  
Sivunäyttämö toimii kohtaamisen ja yhdessäolon keskuksena, jonne on sijoitettu kaksi suurikokoista 
pöytää penkkeineen. Ne muuntuvat ruokapöydistä myös esiintymispaikoiksi korotettuna estradina. 
Pöytien läheisyyteen on sijoitettu kaikkien käytettävissä oleva grilli. 
Katsomoalueella on tilavaraukset ulkokahvilalle, elokuvakatsomolle sekä pienelle ”galleria”- 
näyttämölle. Stoan nykyisiä katoksia ja puustoa karsitaan ja ohjataan tarpeen mukaan. Portaisiin 
sijoitettu kuutiomainen pieni näyttämö ”Galleria” toimii vaihtuvan taiteen tai ajankohtaisiin 
tapahtumiin liittyvän materiaalin esittämispaikkana. Pieni näyttämö toimii tarvittaessa myös 
”puhujapönttönä”. 
Aukiolle on ideoitu monitoimiaita tukemaan aukion aktiivista käyttöä ja rajaamaan tilaa 
päänäyttämöllä. Aitaa voidaan hyödyntää erilaisin tavoin mm. basaaritorin tavaroiden myynti-, 
säilytys- ja esittelypaikkana tai esimerkiksi pienimuotoisessa kaupunkiviljelyssä istutusruukkujen 
hyllyrakenteena. 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 1,7 milj.euroa. 

Miksi tehdään Stoa on valmistunut vuonna 1984 ja sen julkisia ulkotiloja ei ole muokattu tai kehitetty 
valmistumisen jälkeen. Kolmenkymmen vuoden aikana monet ulkoalueiden rakenteet ovat 
rapistuneet ja kaipaavat päivitystä. Piha-alue on pimeä suurimman osan vuodesta ja aukio koetaan 
turvattomaksi. Puut ja pensaat estävät kaukonäkymät monin paikoin ja alueen 
kokonaishahmottaminen on vaikeaa. Stoan aukio ja takapiha toimivat myös kulkureittinä viereiseen 
päiväkotiin, uimahalliin, asuinrakennuksiin ja Itiksen sekä Puhoksen kauppakeskuksiin. Aukion 
reunalle on parhaillaan rakenteilla ortodoksinen kirkko. Aukion laidalla sijaitsevat Stoan lisäksi 
Mikaelin kirkko ja päiväkoti. 

Kuka tekee Stoan aukion rakentaminen tapahtuu yhteistyössä tilakeskuksen ja rakennusviraston kanssa sillan 
toimiessa yhdistävänä tekijänä Tallinnanaukiolta tultaessa. Rakennuttajana toimii tilakeskus. 
Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat edustajat rakennusvirastosta, Lähiöprojektista, 
kaupunkisuunnitteluvirastosta, KNK:sta, tilakeskuksesta, kulttuurikeskuksesta ja Matteus 
församlingenista. Ohjausryhmän ja käyttäjien tuomat erilaiset näkökulmat ovat vahvasti mukana 
suunnittelussa ja hankkeelle on löydetty yhteisesti tunnistetut tavoitteet. 

Lopputulokset Stoan aukion perusparannuksen jälkeen Stoan aukiosta muodostuu julkinen tila, jonka 
kaupunkilaiset voivat kokea omakseen. Itäkeskuksen rooli alueellisena ja sosiaalisena keskuksena 
korostuu. Itäisen Helsingin sydän luo uutta yhteisöllisyyttä ja rakentaa uusia avauksia 
itähelsinkiläiseen nykyaikaiseen kaupunkikulttuuriin. 

Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Viihtyisä kaupunkitila rakentaa toimivaa lähiötä. Stoan aukio perusparannuksen avulla 
Itäkeskukseen muodostuu ympärivuotinen innovatiivinen ja tapahtumallinen kaupunkitila, jossa 
jatketaan mielikuvaa Idästä yhteisenä, monimuotoisena ja aktiivisena lähiönä. 

Haettu rahoitus 750 000 euroa 
Muu rahoitus - 
Vaikutus käyttötalouteen Aukion hoitokustannukset jonkin verran lisääntyvät, mutta vuokravaikutusta hankkeella ei ole. 
Esitettävä rahoitus 2017 750 000 euroa 
Perustelu Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä on 

Lähiöprojektikauden 2016–2017 tavoitteiden mukainen. Hanke on virastojen yhteistyöhanke. 
Kohderyhmänä ovat kaikki alueen asukkaat. 



11. Haagan uusi nuorisotila 

Hankkeen hallinnoija Nuorisoasiainkeskus Pohjois-Haaga 
Toteutusaika 6/2017–12/2017 
Mitä tehdään Hankkeen lopputuloksena syntyy alueelle ajanmukaistettu nuorten ja alueen toimijoiden tila joka 

mahdollistaa asukkaiden paremman viihtyvyyden ja aktiivisen käytön. 
Miksi tehdään Haagan alueen kahden olemassa olevan nuorisotilan (Haagan nuorisotalo ja Nuorisokahvila Clubi) 

vuokrasopimukset on irtisanottu 31.5.2017 lähtien. Nämä tilat ovat olleet sijainniltaan 
epäkäytännölliset. 
Uuden tilan sijainti tulee olemaan keskeinen. Samassa kiinteistössä on työväenopisto ja tilaa tulee 
päivittäin käyttämään Pohjois-Haagan yhteiskoulu. 
Alueella on asukkaita Pohjois-Haagassa 9496 (1.1.2015) ja Etelä-Haagassa 11740 (1.1.2015). Alueen 
asukasrakenne on vaihteleva. 

Kuka tekee Tilan käyttösuunnitelman tekevät alueen nuoret. Toteutuksesta vastaa nuorisoasiainkeskus yhdessä 
alueen nuorten ja asukkaiden kanssa. 

Lopputulokset Hankkeen lopputuloksena syntyy alueelle ajanmukaistettu nuorten ja alueen toimijoiden tila joka 
mahdollistaa asukkaiden paremman viihtyvyyden ja aktiivisen käytön. 

Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Hanke nostaa Etelä- ja Pohjois-Haagan arvostusta siten, että se mahdollistaa alueen nuorten ja eri-
ikäisten asukkaiden kohtaamisia. Tukee yhteisöllisyyden syntyä ja samalla lisää asukasviihtyvyyttä. 
Hanke monipuolistaa alueen tarjontaa. 

Haettu rahoitus 30 000 euroa 
Muu rahoitus 30 000 euroa (NK:n irtaimen omaisuuden hankinta) 
Vaikutus käyttötalouteen Hanke ei lisää käyttötalouden kustannuksia.  
Esitettävä rahoitus 2017 30 000 euroa 
Perustelu Pohjois-Haagan alue tarvitsee aktiivista ja monipuolista lähiökehittämistä. Hanke on hyvä ja se 

täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä on 
Lähiöprojektikauden 2016–2017 tavoitteiden, erityisesti alueellisen kehittämistoiminnan, mukainen. 
Hankkeessa tulee pyrkiä saavuttamaan nuorisotilaan kokonaistaloudellisesti kestävä laatutaso. 

 



12. Kivikon nuorisotilojen kunnostus  

Hankkeen hallinnoija Nuorisoasiainkeskus Kivikko 
Toteutusaika 2/2017–2/2018 
Mitä tehdään Ränsistyneen talon yleisilmettä kohennetaan. Sali kaipaa ehostusta, av- laitteet on 

ajanmukaistettava ja niille on saatava kunnolliset säilytyskaapit. Näyttämön valot kaipaavat 
päivitystä. Salin dataprojektori täytyy uusia. Esiintymislava poistetaan. Keittiö remontoidaan. Aulaan 
hankitaan uusia sohvia ja mukavia nojatuoleja (fatboy). Nuoret toivovat uudenlaista naulakkotilaa ja 
valaistusta siihen. Vessojen valaistusta parannetaan vaalennetaan seiniä. Nykyinen pelihuone 
muutetaan mahdollisesti sparraussaliksi. Seinät maalataan ja yhdelle seinälle toivotaan peilejä. 
Nyrkkeilysäkki, kypärä, hanskat ym. suojat hankitaan ja niille lukollinen kaappi. Ilmastointi 
päivitetään. Lavan takana oleva huone maalataan. Tila voisi toimia suihku ja pukuhuoneena. 
Säilytyskaappeja lisätään ja vanhat päivitetään. Työntekijöiden toimistotilojen säilytystilat pitää 
päivittää. 

Miksi tehdään Talon yleisilme on nuhruinen ja ränsistynyt. Nuorten mielestä talo ei ole nykyisellään viihtyisä. 
Paikat ovat rikki tai huonossa kunnossa. Varustus on vanhentunut ja välineet epäkunnossa. 
Kalusteet on kierrätettyjä ja kuluneita. Kaikki seinäpinnat ovat likaisia ja rähjäisiä. Keittiö on 
vanhanaikainen, altaat pieniä ja pöydät rähjäisiä vesikalusteet vuotavat ja pöytätsot ovat irronneet 
liimauksistaan. Talon suunnittelussa ei alun perin ole otettu huomioon tietokoneiden tuloa 
(sähköpisteet vajaat), myös ATK-pistokkeita on liian vähän. Kalustus on kulunutta ja rähjäistä. 

Kuka tekee Hanke toteutetaan nuorten ja ohjaajien yhteisenä prosessina. Myös monien talolla toimivien 
maahanmuuttajajärjestöjen mielipidettä kuunnellaan. 
Ideointi muutostarpeista on aloitettu 2016 nuorten kanssa. Hanketta on suunniteltu ja käyty läpi 
sekä junnujen (7–12 -vuotiaat) että isojen (13–17 -vuotiaat) talokokouksissa ja avoimissa areenoissa 
valitsemalla molemmista ryhmistä nuoria sitoutumaan hankkeen toteuttamiseen. 

Lopputulokset Alueen nuorten hyvinvointi lisääntyy. Nuorten harrastusmahdollisuudet lisääntyvät. Alueen järjestöt 
saavat paremmat tilat toimia. Nuorisotalosta tulee vetovoimaisin alueen palveluista. Nuoret 
kokevat että heidän toiveensa ja ajatukset toteutuvat, yhteisöllisyys lisääntyy. Nuoret saavat aitoja 
kokemuksia osallisuudesta. 

Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

"Kaikki tulee heti tänne", Rahil 12 v. ”Nuoret viihtyy täällä enemmän", Sofia 12v. "Täällä olisi 
kivempää", Fadumo 13v. "Talo on kuin koti", Asma 12v.  
Kivikon kaupunginosa on yksi Helsingin monikulttuurisimmista lähiöistä. Vuonna 2016 nuorisotalolla 
oli reilut 9 000 kävijää. Nuorisotalon kävijöistä yli puolet on monikulttuurisista perheistä. 
Nuorisotalolla käy myös etnisen taustan omaavia tyttöjä. Alueella on paljon yksinhuoltajaperheitä. 
Kehän läheisyyteen rakennetaan uusia asuntoja, lähivuosina on odotettavissa lisää asukkaita. 
Nuorisotalon perusparannus tuo alueelle paremman tilan toimia ja viettää vapaa-aikaa. 

Haettu rahoitus 141 484 euroa 
Muu rahoitus 3 000 euroa 
Vaikutus käyttötalouteen Vuokramenot voivat nousta. 
Esitettävä rahoitus 2017 141 000 euroa 
Perustelu Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä on 

Lähiöprojektikauden 2016–2017 tavoitteiden mukainen. Hankkeessa tulee pyrkiä saavuttamaan 
nuorisotilaan kokonaistaloudellisesti kestävä laatutaso.  

 

 



13. Malmin nuorisotalon pihan kunnostus (Meidän Malmi. Jotta kaikilla olisi mukava olla) 

Hankkeen hallinnoija Nuorisoasiainkeskus Malmi 
Toteutusaika 3/2017–12/2017 
Mitä tehdään Kunnostetaan Malmin nuorisotalon piha-aluetta palvelemaan nuorisotaloa käyttäviä nuoria, 

järjestöjä ja toimintaryhmiä. Myös alueen muiden asukkaisen mahdollisuus hyödyntää aluetta 
paranee.  

Miksi tehdään Nuorisotaloa ympäröivä tontti on iso ja tällä hetkellä se ei ole parhaassa mahdollisessa käytössä. 
Piha on kulunut, sieltä puuttuvat sekä toiminnalliset välineet, että alueen viihtyvyyttä lisäävät 
elementit, kuten istutukset, viherkasvit, penkit jne. Tontin kehittämisellä alue saataisiin paremmin 
hyödyntämään Malmin nuoria ja alueen paikallisia toimijoita, kuten järjestöjä, asukkaita ja 
asukasyhdistyksiä. 

Kuka tekee Toimijana on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Malmin nuorisotyöyksikö. Suunnitelma 
laaditaan nuoria ja asukkaita osallistaen niin, että nuorten osallistuminen siihen mahdollistetaan. 

Lopputulokset Toiminnallinen ja kaunis piha, jossa voi viihtyä ja harrastaa.  Monipuolinen piha-alue laajentaa 
alueen käyttöaikaa, jos suunnittelu tehdään huolella, voi alue olla hyvinkin monipuolinen. 

Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Malmin nuorisotalo sijaitsee osoitteessa Kunnantie 3, joka on osa historiallista sairaala-aluetta. 
Malmin paikallishistoria tuntee rakennuksen entisenä ja Suomen ensimmäisenä lastenneuvolana ja 
se on rakennettu 1940.  
Taloa ympäröivä tontti on tällä hetkellä kunnoltaan huono, eikä se tuo esiin rakennuksen estetiikka 
parhaalla mahdollisella tavalla. Se ei myöskään palvele talon nykyistä käyttötarkoitusta nuorten ja 
muiden toimijoiden kohtaamis- ja harrastamispaikkana. Aluetta kehittäen lisätään 
harrastusmahdollisuuksia, parannetaan alueen viihtyvyyttä ja parannetaan kaupunkikuvaa. Tontin 
viihtyvyyden parantamisella lisätään myös turvallisuutta luomalla talon ympärille puistomainen 
kohtauspaikka, jonka käyttöaste paranee nykyisestä. 

Haettu rahoitus 75 000 euroa 
Muu rahoitus - 
Vaikutus käyttötalouteen Hankkeen vuokravaikutus tiedetään suunnitteluvaiheen jälkeen. Ylläpito- ja huoltokustannuksia voi 

tulla. 
Esitettävä rahoitus 2017 75 000 euroa 
Perustelu Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä on 

Lähiöprojektikauden 2016–2017 tavoitteiden, etenkin aluekohtaisen kehittämisen mukainen. Malmi 
on tärkeä alue- ja asemakeskus, jota tulee kehittää aktiivisesti vastaamaan paremmin asukkaiden ja 
toimijoiden tarpeita ja aktiivista tekemistä.  

  

 
 

 



14. Nuorten toimintakeskus Kipinän tilojen nykyaikaistaminen 

Hankkeen hallinnoija Nuorisoasiainkeskus Itäkeskus 
Toteutusaika 2/2017–5/2017 
Mitä tehdään Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa kohdennettu nuorten toimintatila ja kahvilatila elokuva- ja 

studiotiloineen nuorten toiveiden mukaisesti sekä toki sijaintinsa mukaan vahvistaa toiminnallista 
osaa Stoan kulttuuritalokokonaisuuteen, palvelemaan alueen kaikkia asukkaita.  
Tarkoituksena on maalata seiniä, uusia lattioita ja valaistusta, selkeyttää ja monipuolistaa 
tilarakennetta, mahdollistaa ilmainen elokuvien katselu (monille elokuvissa käynti liian kallista), 
rakentaa kahvila- ja olohuonetila nykyaikaisesti, rakentaa bänditilan yhteyteen musiikkistudio, 
tanssi- ja harrastustila, jossa voi myös esiintyä, varmistaa toimivat erillään olevat pelitilat (biljardi 
jne) ja suihkumahdollisuudet liikunta/tanssitoimintaan liittyen.  

Miksi tehdään Taustalla on nuorten toiveet ja tarpeet sekä laajasti nuorten itsensä, että alueen muiden 
toimijoiden näkökulmasta. Hankkeessa halutaan tehdä tila nuoria puoleensa vetäväksi 
toimintatilaksi sekä myös varmistaa monikulttuuristen järjestöjen ja kaikenikäisten toimintaa 
erikseen ja yhdessä nuorisotoimen kanssa sekä toimia alueen jalkautuvien tahojen 
kohtauspaikkana. 
Yhteys Stoaan ja alueeseen on merkittävä kun tila on toimiva myös alueella aikaa viettävien nuorten 
näkökulmasta. Aluetta halutaan myös rauhoittaa ja nuorten yhteydet alueen päihteidenkäyttäjiin 
minimoida, jos nuorilla on oma turvallinen ja vetävä tila Itäkeskuksessa. 

Kuka tekee Nuoret ovat olleet aktiivisesti mukana tilan suunnittelussa hankkeen aikana. Tilassa työskentelevät 
ovat jo aloittaneet alueen toimijoiden – järjestöjen ja yritysten – kanssa yhteistyön viedäkseen 
toimintaa eteenpäin ja monipuolisemmaksi vastaamaan alueen asukkaiden tarpeisiin.  
Rakentaminen tullaan toteuttamaan Staran kautta. Itäkeskuksen nuorisotyöyksikkö on 
päävastuussa hankkeen koko prosessista ja toiminnasta jatkossakin.  

Lopputulokset - Uusittu, siisti, toimiva ja monipuolinen kuntalaisten ei-kaupallinen tila keskeisesti Itäkeskuksessa.  
- Tila, joka on ulkoisesti remontoitu ja uusittu tavalla, joka mahdollistaa alueen nuorten toiveet ja 
tarpeet ja monipuolisen toiminnan, mitä tila ei hankkeen alussa tee. 
- Aluetta rauhoittava nuorten toimintatalo ja olohuone, jonne on kaikkien helppo tulla, jossa saa 
osallistua ja toteuttaa itseään, oppia sekä olla raikkaassa monipuolisessa ympäristössä itse tai 
ystävien kanssa. 
- Monikulttuurisuutta, nuorten osallisuutta ja järjestöyhteistyötä vaaliva kokonaisuus. 
- Harrastus- ja esiintymismahdollisuuksia, sekä kohdennettua nuorisotyötä aiempaa laajemmin 
tarjoava tila alueen nuorille. 
- Stoan kokonaisuuteen istuva tila ja toiminta, kuntalaisten iloksi yhdessä, esim. avaamalla ovet 
kirjastoon, muiden toimijoiden käyttö tiloissa yhdessä ja erikseen, nuoret näkyvämmäksi 
käyttäjäkunnaksi koko Stoassa. 
- Yhteistyössä toteutettu nuorten toimintatalo. 

Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Kyseinen nuorisotoimen tila on keskeisellä paikalla Stoassa Itäkeskuksessa. Talon perusparannusten 
jälkeen ja aukiolle saadun lähiörahan aukion kehittämisen jälkeen nuorisotoimen tila olisi 
auttamattomasti kokonaisuutta jäljessä visuaalisesti ja rakenteeltaan. Uskomme, että hanke 
mahdollistaa kohtaamisen alueella hengailevien suurten nuorten ryhmien ja muiden toimijoiden ja 
asukkaiden kanssa aiempaa huomattavasti paremmin, tarjoamalla heille aidosti suurta omaa ja 
turvallista oleskelutilaa monimuotoisine mahdollisuuksineen ja saadaan vähennettyä nuorten ja 
alueen päihteiden käyttäjien kohtaamisia, rauhoitettua niin Stoan ympäristöä kuin Tallinnanaukiota. 
Nuorten havainnointi- ja haastattelukierroksella keväällä 2016 lähes 85 % koko idän haastatelluista 
nuorista kertoi viettävänsä eniten tai toiseksi eniten aikaansa juuri Itäkeskuksessa. 

Haettu rahoitus 150 000 euroa 
Muu rahoitus 50 000 euroa (tilakeskus) 
Vaikutus käyttötalouteen Hanke vaikuttaa toteutettuna tilavuokraan n. 1038 €/kk + korko, mikä on huomioitu 

nuorisoasiainkeskuksessa. Henkilöstömenot kasvavat jos/kun tilaa on tarpeen siirtää toisesta 
osastosta yksi lisävakanssi palkkoineen kasvavan tilan ja toiminnan turvaamiseksi, mutta pääasiassa 
henkilöstöä lisätään kumppanusyhteistyöllä, yhdessä tekemisellä ja nuorten oma-ehtoisella 
toiminnalla sekä vapaaehtoistyöllä. 

Esitettävä rahoitus 2017 150 000 euroa 
Perustelu Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä on 

Lähiöprojektikauden 2016–2017 tavoitteiden mukainen. Hanke on huolellisesti suunniteltu ja 
rahoitustarvetta tarkistettiin hakemuksen jättämisen jälkeen 213 500 eurosta 150 000 euroon. 
Hanke kytkeytyy yhteen Stoan aukion kunnostamishankkeen kanssa. Hankkeessa tulee pyrkiä 
saavuttamaan nuorisotilaan kokonaistaloudellisesti kestävä laatutaso. 



15. Pitäjänmäen nuorisotilan remontti 

Hankkeen hallinnoija Nuorisoasiainkeskus Pitäjänmäki 
Toteutusaika 3/2017–12/2017 
Mitä tehdään Remontoidaan Pitäjänmäen nuorisotalo, jotta se palvelisi jatkossa paremmin alueen nuoria, 

järjestöjä, asukkaita ja yhteistyökumppaneita. Remonttisuunnitelma tehdään yhteistyössä alueen 
koulujen kanssa. Nuoret osallistuvat suunnitelman laatimiseen kuvaamataidon oppituntien 
puitteissa. Jatkotyöstö tehdään yhdessä nuorten ryhmien kanssa. Remontissa raikastutetaan hyvin 
epäkäytettävän tilan ilmettä tähän päivään: uusitaan kalusteet, maalataan sisäpinnat, 
ajanmukaistetaan keittiö. 

Miksi tehdään Alueen yhteistyö edellyttää, että alueella on ajanmukainen yhteistila käytössä. Tilan sijainti on 
keskeinen, se liittyy alueen kouluun ja kirjastoon eli sen saavutettavuus ja tunnettavuus on hyvä 
alueen toimijoiden keskuudessa. Alueella asuu 17 064 henkilöä (1.1.2015) ja tila on ainoa heidän 
yhteiskäytölleen tarkoitettu nuorisoasiainkeskuksen tila. Konalan kerhohuoneisto poistuu käytöstä 
2019 ja lisää entisestään tilantarvetta alueella. Alueen asukasrakenne on vaihteleva, mutta alueella 
on huomattava määrä vuokra-asuntoja, joissa on lapsiperheitä. Tilaa ei ole peruskunnostettu 
lähiaikoina. 

Kuka tekee Perusparannussuunnitelman tekevät alueen nuoret. Toteutuksesta vastaa nuorisoasiainkeskus 
yhdessä alueen nuorten ja asukkaiden kanssa. 

Lopputulokset Hankkeen lopputuloksena syntyy alueelle ajanmukaistettu nuorten ja alueen toimijoiden tila, joka 
mahdollistaa asukkaiden paremman viihtyvyyden ja aktiivisen käytön. 

Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Hankkeella nostetaan Pitäjänmäen arvostusta siten, että se mahdollistaa alueen tapahtumien 
järjestämistä ja samalla asumistyytyväisyyden lisäämistä. Hanke monipuolistaa alueen tarjontaa ja 
nostaa nykyisen huonokuntoisen tilan parempaan käyttöön. 

Haettu rahoitus 35 000 euroa 
Muu rahoitus 30 000 euroa (tilakeskus) 
Vaikutus käyttötalouteen Hankkeen vaikutus vuokraan selviää suunnitteluvaiheen jälkeen.   
Esitettävä rahoitus 2017 35 000 euroa 
Perustelu Pitäjänmäen kirjasto ja nuorisotalo sijaitsevat samassa rakennuksessa vierekkäin Pitäjänmäen 

peruskoulun pihapiirissä. Pitäjänmäestä puuttuu asukkaiden keskeinen kokoontumispaikka ja 
laajasti kehitetty yhteishanke on perusteltu. Kirjasto, nuorisotila ja koulu voisivat toimia lähiön 
vetovoimisena keskuksena. Suunnittelua tehdään yhdessä laajalla rintamalla. Kirjaston ja 
nuorisotilan kunnostushankkeilla on yhteisiä tavoitteita, kuten: 

1. Tilojen tehokas ja joustava käyttö. 
2. Henkilöresurssien joustava käyttö. 
3. Yhteisen toimialan edellyttämä toimintatapojen muutos   
4. Tarjota alueen asukkaille ja muille toimijoille viihtyisiä ja monikäyttöisiä tiloja   
5. Tavoittaa uusia käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä 

Nuorisotilojen osallistuva suunnittelu on jo käynnistynyt ja toteutus tehdään jo tämän vuoden 
puolella. Kirjaston tilojen kunnostus siirtyy ensi vuoden puoleen. Suunnittelu alkaa tämän vuoden 
puolella.  
Remonteilla pyritään saamaan tilat toiminnaltaan ajanmukaisiksi, monikäyttöisiksi ja viihtyisiksi. 
Nuorisotilan puolella uudistus toteutetaan osittain yritysyhteistyössä. Osa rahoituksesta tulee sitä 
kautta.  
Yhteissä keskustelussa on todettu, että kirjaston ja nuorisotilan välissä oleva suljettu sisäänkäynti 
avataan. Jo näin konkreettisella toimenpiteellä erillisistä palveluiden tarjoajista muodostuu yksi 
kokonaisuus.  

 



16. Pitskun biblioteekki – Pitäjänmäen kirjasto asukkaiden, KUVAn ja toimivan palvelun 
tilana  

Hankkeen hallinnoija Kaupunginkirjasto Pitäjänmäki 
Toteutusaika 8/2017–3/2018 
Mitä tehdään Pitskun biblioteekki hankkeessa Pitäjänmäen kirjaston palvelualue, monitoimitila ja lasten alue 

uusitaan siten, että tila vastaa paremmin uudistuvan Helsingin ja uuden toimialan tavoitteita ja 
tarpeita. Pitäjänmäen alueella ei ole asukastilaa mitä asukkaat kovasti kaipaavat. Kirjaston 
neliömäärä mahdollistaa lukusalin varustamisen varattavaksi asukastilaksi siten, että siellä 
tapahtuva toiminta ei häiritse kirjaston muuta toimintaa.   
Pitskun biblioteekki on jatkoa Olkkari - projektille, jossa tavoitteena oli kehittää yhteisölähtöisiä 
palveluympäristöjä jotka miellettäisiin omaksi tilaksi. Tilan ilmettä ja toimintatapoja yhdessä 
asukkaiden kanssa muokkaamalla haluttiin välittää viesti siitä, että kirjasto ei ole virasto eikä 
henkilökunnan paikka. Pilotteina olivat Malminkartanon, Herttoniemen, Pitäjänmäen ja Laajasalon 
kirjastot. 
Pitskun biblioteekki projektissa kirjasto varustetaan omatoimikäyttöön, jolloin tiloihin pääsee myös 
varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella mm viikonloppuisin. 
Suunnitelmat tehdään uuden toimialan tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti, yhteistyöllä ja 
kaupungin palvelut edellä -näkökulmasta. 

Miksi tehdään Pitäjänmäen kirjasto sijaitsee saavutettavuudeltaan hyvällä paikalla Pitäjänmäen aseman ja Jokeri-
linjan läheisyydessä. Kirjasto on rakennettu vuonna 1990. Tilan kohennusta on tehty jonkin verran 
viitisen vuotta sitten, mutta laajempaa palvelun luonteeseen ja toiminnan laajuuteen vaikuttavaa 
uudistamista ei ole tehty.   
Tilan saattaminen nykytarpeita vastaavaksi edellyttää palvelualueen ja yhteiskäyttötilojen 
laajempaa uudistamista. Nyt tavoiteltavaa yhteisömäistä toimintaa, uuden toimialan tavoitteena 
olevaa tilojen yhteiskäyttöä ja tunnelmaa lukitsee 80-luvun henkinen kiinteä ja luotaan työntävä 
palvelutiski. Se kahlitsee myös henkilökunnan palvelujen tuottamisen ja asiakaspalvelun tapaa. 
Myös työergonomian kannalta palvelualue on toimimaton.  

Kuka tekee Uudistus tullaan suunnittelemaan alueen asukkaita ja palvelujen käyttäjiä osallistaen. Se 
toteutetaan yhdessä tilakeskuksen kanssa. Toteutus ajoittuu ajalle syksy 2017 – kevät 2018.    
Suunnitelmat tehdään uuden toimialan tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti, yhteistyöllä ja 
kaupungin palvelut edellä -näkökulmasta. 

Lopputulokset Pitäjämäen kirjasto on helppo- ja monikäyttöinen, toimiva, miellyttävä tila, jonka käyttöaste on 
korkea. Alueen asukkailla on mahdollisuus asukastilamaiseen toimintaan ja yhteiseen kulttuuritilaan 
myös viikonloppuisin ja myöhemminkin illalla.  

Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Helsingin lähikirjastot ovat matalan kynnyksen tiloja, lähipalveluja, jotka vahvistavat alueen 
hyvinvointia tarjoamalla julkisen ja ilmaisen tilan, jonka kautta on pääsy kulttuuriin, tietoon ja 
elinikäiseen oppimiseen. Kirjastossa lapset voivat asioida ja viettää aikaa yksin. Monelle vanhukselle 
ja syrjäytyneelle kirjasto on henkireikä. 
Uudistuvassa Helsingissä kirjastot tulevat olemaan entistä laajemmassa käytössä. Näin kirjasto 
tukikohtanaan lähiöiden hyvinvointia ja arvostusta ovat rakentamassa niin osallisuutta luotsaavat 
toimialan stadiluotsit ja vuorovaikutussuunnittelijat kuin myös kulttuuripalvelut kaikessa 
laajuudessaan.  

Haettu rahoitus 100 000 euroa 
Muu rahoitus - 
Vaikutus käyttötalouteen Hankkeen toteutus vaikuttaa tilan vuokraan. 
Esitettävä rahoitus 2017 100 000 euroa 
Perustelu Pitäjänmäen kirjasto ja nuorisotalo sijaitsevat samassa rakennuksessa vierekkäin Pitäjänmäen 

peruskoulun pihapiirissä. Pitäjänmäestä puuttuu asukkaiden keskeinen kokoontumispaikka ja 
laajasti kehitetty yhteishanke on perusteltu. Kirjasto, nuorisotila ja koulu voisivat toimia lähiön 
vetovoimisena keskuksena. Suunnittelua tehdään yhdessä laajalla rintamalla. Kirjaston ja 
nuorisotilan kunnostushankkeilla on yhteisiä tavoitteita, kuten: 

1. Tilojen tehokas ja joustava käyttö. 
2. Henkilöresurssien joustava käyttö. 
3. Yhteisen toimialan edellyttämä toimintatapojen muutos   
4. Tarjota alueen asukkaille ja muille toimijoille viihtyisiä ja monikäyttöisiä tiloja   
5. Tavoittaa uusia käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä 

Remonteilla pyritään saamaan tilat toiminnaltaan ajanmukaisiksi, monikäyttöisiksi ja viihtyisiksi. 
Yhteissä keskustelussa on todettu, että kirjaston ja nuorisotilan välissä oleva suljettu sisäänkäynti 
avataan. Jo näin konkreettisella toimenpiteellä erillisistä palveluiden tarjoajista muodostuu yksi 
kokonaisuus. 

 



17. Maunula-talon kalustaminen, jatkorahoitus 

Hankkeen hallinnoija Suomenkielinen työväenopisto Maunula 
Toteutusaika 2017 
Mitä tehdään Maunula-talo on valmistunut joulukuussa 2016. Sen kalustamista on rahoitettu osin lähiörahastosta 

ja osin muista talousarvion investointikohdista. Kalustamisen viimeisessä vaiheessa hankitaan 
opetusvälineitä media-opetusta varten ja konserttituoleja musiikkiluokkaan. Myös AV-
laiteasennusten ja lukituksen vaatimien pienten muutostöiden toteuttaminen on vietävä loppuun. 
Lisäksi tehdään joitakin puistoalueen toimenpiteitä.  

Miksi tehdään Hankkeella edistetään asukkaiden osallisuutta ja alueen viihtyisyyttä. Asukkaiden toiminta- ja 
koulutusmahdollisuudet laajenevat. Vuonna 2016 jäi käyttämätöntä määrärahaa kalustetoimitusten 
ja asennusten viivästymisen takia.   

Kuka tekee Suomenkielinen työväenopisto koordinoi hanketta Maunulan asukkaiden, kirjaston ja 
nuorisoasiainkeskuksen kanssa heidän mielipiteitään kuullen ja toiveita huomioiden. 

Lopputulokset Asukkaiden tyytyväisyyden ja osallisuuden sekä alueen ja viihtyisyyden lisääntyminen. 
Koulutustarjonnan ja toimintamahdollisuuksien laajentuminen sekä alueen elävöityminen.  

Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Asukkaat ovat tyytyväisempiä omaan ympäristöönsä ja alueen viihtyisyys on noussut. Asukkaita 
kuullaan ja lähiön maine paranee. 

Haettu rahoitus 80 000 euroa 
Muu rahoitus - 
Vaikutus käyttötalouteen Hanke ei lisää käyttömenoja muutoin paitsi korvaushankintojen osalta. Hanke on jatkoa vuonna 

2015 Suomenkieliselle työväenopistolle myönnetylle Maunula-talon kalustamishankkeelle. 
Esitettävä rahoitus 2017 75 000 euroa 
Perustelu Suomenkielisellä työväenopistolla jäi vuonna 2016 Maunula-taloon osoitettuja varoja käyttämättä, 

yhteensä 191 000 euroa, joista 131 000 euroa siirrettiin käytettäväksi ylitysoikeutena vuonna 2017. 
60 000 euroa jäi siirtämättä, vaikka niillä oli takoitus tehdä vielä hankintoja. Osa rahoituksesta oli 
lähiörahaston varoja ja osa tarkoitettu irtaimen omaisuuden hankintaan. Seuraavat alun perin 
suunnitellut hankinnat ovat vielä tekemättä: mediaopetuksen laitteet (10 000), monitoimisalin 
konserttituolit (10 000), tietotekniikkaopetuksen laitteet (10 000), pimennysverhot (5 000), 
puistoalueen suunnittelu ja suunnitelmien toteutus (15 000) sekä omatoimilukituksen 
toimittamaton osuus (25 000). Esitetyn suuruisen määrärahan myöntäminen Maunula-taloon 
lähiörahastosta on tarkoituksenmukaista. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen. 

 

 
 

 



18. Koulupäivän toiminnallisuutta aktivoivat koulupihat 

Hankkeen hallinnoija Opetusvirasto Malmi ja Vuosaari 
Toteutusaika 7/2017–12/2017 
Mitä tehdään Kyseessä on jatkohanke vuonna 2015 käynnistyneelle koulupihojen toiminnallisuutta kehittävä 

hanke. Hanke keskittyy Vuosaaren ja Malmin alueen peruskouluihin. Tarkoitus on tukea lähiöissä 
olevien koulujen vetovoimaisuuttaa ja lähikouluperiaatetta. Hyvin suunnitellulla pihasuunnittelulla 
tuetaan uuden opetussuunnitelman toteuttamista. Oppilailla on tärkeä rooli ideoiden tuottamisessa 
ja mahdollisesti myös toteutusvaiheen "tuunaustalkoissa". 
Koulupihojen kehittäminen on tarkoituksenmukaista, jotta koulut näyttäytyisivät alueella kuntalaisia 
kokoavana ja energisenä toimijana ja toimintakenttänä. 
Hankkeessa rakennetaan monipuolisia koulupiharatkaisuja, jotka motivoivat monipuoliseen 
liikuntaan ja toimintaan niin välitunneilla, ennen ja jälkeen koulupäivän ja oppitunneilla. Kaikki 
Helsingin kaupungin peruskoulut ovat ns. liikkuvia kouluja ja toteuttavat aktiivisen koulupäivän 
toimintamalleja. Hanke päättyy vuonna 2018 ja rahoitusta haetaan vuosittain muutaman 
koulunpihan kuntoon saattamiseksi kerrallaan. Koulut on valikoitu mukaan huomioiden tulevat 
muutokset palveluverkossa.  

Miksi tehdään Koulut vetovoimaisiksi lähiöissä, sekä tuetaan aktiivisten koulupäivien toteutumista Liikkuva koulu -
ohjelman ja uuden opetussuunnitelman mukaisesti. 

Kuka tekee Oppilaat ja henkilökunta osallistuu suunnitteluun ja ideointiin. Toteutuksesta vastaa Stara. 
Opetusvirastossa työryhmä, jossa mukana hankkeen projektipäällikkö, johtava arkkitehti ja 
tilapalvelupäällikkö. Raportoidaan perusopetuksen johtoryhmälle. 

Lopputulokset Toiminnallisia ja monipuolisia koulupiharatkaisuja. Huomioidaan yhteistyö muiden hallintokuntien, 
kuten liikuntaviraston lähiliikuntarakentaminen. 

Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Nostaa lähiöissä olevien koulujen vetovoimaisuutta ja arvostusta. 
 

Haettu rahoitus 100 000 euroa 
Muu rahoitus - 
Vaikutus käyttötalouteen Hanke vaikuttaa vuosittaisiin koulujen pihojen kunnossapitokustannuksiin. 
Esitettävä rahoitus 2017 100 000 euroa 
Perustelu Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä on 

Lähiöprojektikauden 2016–2017 tavoitteiden mukainen. Rahoitusta haetaan pääosin piha-alueiden 
kunnostamiseen, jotka motivoivat monipuoliseen liikuntaan ja toimintaan ja opiskeluun. Pihat ovat 
sekä koululaisten, että alueen asukkaiden käytössä.  

 

 
 



19. Pukinmäen turvallinen koulupolku 

Hankkeen hallinnoija Opetusvirasto Pukinmäki 
Toteutusaika 2/2017–12/2017 
Mitä tehdään Kyseessä on jatkohakemus kaksivuotiselle hankkeelle, jonka tavoitteena on toteuttaa (2016–2017) 

yhdistyvien koulujen oppilaille turvallinen, helposti hahmotettava ja helppokulkuinen reitti 
koulukiinteistöjen välille. Koulupolku ympäristöineen on liikkumaan aktivoiva ja sitä voidaan 
hyödyntää opetuksellisesti.  Alue käsittää Pukinmäen liikuntapuiston alueen n. 600 metrin matkalla 
Pukinmäen peruskoulun ja Soinisen koulun välillä. Koulupolun yhtenäisellä ilmeellä ja opasteilla 
viestitään, että alueella liikkuu koululaisia.  
Ensisijaisesti hankkeessa perusparannetaan olemassa olevat rakenteet ja liikenteellisesti haastavat 
paikat rakennetaan turvallisemmiksi. Toissijaisesti opasteita, valaistusta ja istutuksia parannetaan. 
Liikunnallisuutta edistäviä välineitä ja oleskelun mahdollistavia kalusteita lisätään reitin varteen. 
Soinisen koulun pihan toiminnallisuutta ja turvallisuutta parannetaan. 
Hankkeesta on 17.12.2015 valmistunut Helsingin kaupungin lähiöprojektin tilaama 
yleissuunnitelma, jonka pohjalta laaditaan toteutussuunnitelmat ja toteutetaan hanke. 
Yleissuunnitelmassa on hyödynnetty alueen koulujen oppilaiden näkemyksiä kokonaisuuden 
kehittämisestä. Oppilaita osallistettiin järjestämällä työpaja syksyllä 2015. Työpajassa kartoitettiin 
koulupolun ongelmakohtia, tarpeita ja tavoitteita suunnitelman lähtötiedoiksi sekä kysyttiin 
oppilaiden toiveita. Yleissuunnitelmaraportti esiteltiin työpajaan osallistuneille oppilaille ja heitä 
ohjanneille opettajille joulukuussa 2015. 

Miksi tehdään Suunnittelutyön tavoitteena on luoda oppilaille turvallinen koulupolku koulukiinteistöjen välille. 
Tässä työssä esitetty turvallisen koulupolun konsepti toimii pilottimallina, jota on jatkossa tarkoitus 
soveltaa muissakin vastaavissa kohteissa esikaupunkialueen koulupolkujen kehittämiseksi. 
Yhdistyvien koulujen ympäristön kokonaisvaltainenkehittäminen on tärkeää niin fyysisesti, 
toiminnallisesti kuin sosiaalisestikin. Suunnittelulla tuetaan koulujen yhdistymistä sekä luodaan 
turvallisempi ja imagollisesti hallittu kokonaisuus, joka tukee kaupunginosan vetovoiman 
vahvistumista. 
Vuorovaikutteisen, monihallintokuntaisen suunnitteluprosessin myötä edistetään myös alueen 
toimijoiden yhteistä verkostoitumista ja kustannustehokasta resurssien käyttöä. 
Koulupolun suunnittelun erityisteemoja ovat lasten toiminnallisuuden lisääminen innostamalla 
liikkumaan, pyöräilyn ja kävelyn edistäminen sekä kaupungissa liikkumisen harjoittelu, mihin liittyy 
muun muassa liikennekasvatus. 
Tärkeää on myös edesauttaa kahden erillisen koulun yhdistymistä ja ennaltaehkäistä koulujen 
välistä segregaatiota, esimerkkinä koulujen ulkotilojen laatu, jonka tulisi olla molemmissa samalla 
tasolla. 

Kuka tekee Yhteistyötä tehdään kaupunkisuunnitteluviraston, liikuntaviraston, rakennusviraston ja 
kiinteistöviraston kanssa. Mukana on koulujen lisäksi opetusviraston asiantuntijoita 
perusopetuslinjalta sekä tila- ja hankintapalveluista. 

Lopputulokset Lopputuloksena on yhdistyvien koulun oppilaille suunniteltu turvallinen, helppokulkuinen ja helposti 
hahmotettavissa oleva reitti eri koulu kiinteistöjen välillä Koulupolku on liikkumaan aktivoiva ja sitä 
voidaan hyödyntää opetuksellisesti. Keskiössä ovat oppilaat, koulun eri sidosryhmät sekä alueen 
asukkaat ja toimijat. 
Suunnitelma ja toteutus toimivat pilottimallina, jota voidaan soveltaa muissa vastaavissa kohteissa. 

Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Pukinmäen koulupolun toteutus tukee yhdistyviä kouluja ja lisää alueen turvallisuutta ja 
viihtyisyyttä, mikä nostaa lähiön arvostusta. 

Haettu rahoitus 652 300 euroa 
Muu rahoitus - 
Vaikutus käyttötalouteen Hankkeella voi olla vaikutusta koulun käyttötalouteen. Soinisen koulun pihaan asennettavien uusien 

liikuntavälineiden ylläpidon mahdollisesti nostaessa ylläpitovuokraa. On myös huomioitava 
koulupolun varteen asennettavien uusien laitteiden asennusten vaikutukset kunkin hallintokunnan 
ylläpitovuokraan. 

Esitettävä rahoitus 2017 0 euroa 
Perustelu Hanke sai vuonna 2016 lähiörahaston rahoitusta 650 000 euroa ja määräraha jäi kokonaisuudessaan 

käyttämättä, jonka takia kaupunginvaltuusto myönsi hankkeelle vastaavan määrän ylitysoikeutta 
vuonna 2017.  



20. Liikuntaelämyksiä Pohjois-Haagaan 

Hankkeen hallinnoija Sosiaali- ja terveysvirasto Pohjois-Haaga 
Toteutusaika 5/2017–10/2017 
Mitä tehdään Ideana hankkeessa on hankkia Hopeatien palvelutaloon kaksi side-by-side -terapiapolkupyörää sekä 

kehitellä rollaattori- ja pyörätuoliliikuntaratoja piha-alueille. Pyörillä voisi kuljettaa kotona ja 
palvelutalossa asuvia vanhuksia puistoon sekä läheisille kuntolaitteille. Lisäksi esim. päiväkotilapset, 
jotka vierailevat talossamme voisivat hyödyntää pyöriä. Pyörät voisivat myös olla lähialueen muiden 
asukkaiden käytössä. Alueella on myös vaikeasti liikuntavammaisia henkilöitä, joita pyörät ja 
erilaiset liikuntaradat voisivat hyödyntää. Hankkeen myötä olisi tarkoitus myös kartoittaa muita 
liikuntaa mahdollistavia välineitä sekä miettiä esim. tarvittavien levähdyspenkkien sijoituksia 
rollaradalle. Arvonlisäverollinen hinta yhdelle moottorittomalle polkupyörälle on alkaen 6000 
euroa.  

Miksi tehdään Hopeatien palvelutalo sai 2014 lähiörahastosta rahoituksen piha-alueen kunnostukseen. Viereinen 
Runar Schildtin puisto on myös kunnostettu lähiörahaston hankkeena. Ulkoilumaastot on saatu 
hyvään kuntoon, mutta ulkoilu on kuitenkin osalle asiakkaista vaikeaa toimintakyvyn vähyyden 
vuoksi.  
Hopeatien palvelutalo yhdessä Seniorisäätiön Marian kodin kanssa tuottaa palvelukeskustoimintaa, 
jonka tarkoituksena on tukea asiakkaiden kotona asumista mahdollisimman pitkään. Asiakkaille 
mielekkäiden ja virikkeellisten sekä kuntouttavien toimintojen lähtökohtana ovat asiakkaiden 
toiveet. Ryhmiä ja toimintoja pyritään toteuttamaan näistä lähtökohdista. Hopeatien palvelutalolla 
sekä lähialueella asuu paljon toimintakyvyltään rajoittuneita asiakkaita. Hankkeella on tavoitteena 
mahdollistaa liikuntaelämyksiä toimintakyvyn puutoksista huolimatta. 

Kuka tekee Palvelukeskuksen henkilökunta organisoi ja toteuttaa. 
Lopputulokset Pohjois-Haagan alueella on palvelukeskuksessa kaksi side-by-side -polkupyörää, joita alueella asuvat 

eri-ikäiset ja kuntoiset asukkaat voivat hyödyntää ja päästä läheiseen Runar Schildtin puistoon 
nauttimaan ulkoilusta. 

Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Hanke mahdollistaa nykyisen liikuntasuositusten toteuttamista ja mahdollistaa alueen asukkaille 
läheisten virkistysalueiden paremman käytön. Hanke osallistaa asukkaita yhteisölliseen toimintaan 
ja lisää Pohjois-Haagan palvelukeskuksen tunnettavuutta. 

Haettu rahoitus 14 000 euroa 
Muu rahoitus - 
Vaikutus käyttötalouteen Hankkeesta seuraa polkupyörien huolto- ja korjauskulut. 
Esitettävä rahoitus 2017 14 000 euroa 
Perustelu Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen lähiön toiminnallisuuden parantamisesta sekä on 

Lähiöprojektikauden 2016–2017 tavoitteiden mukainen. 
 

  
 

  



21. Syystien senioripuisto 

Hankkeen hallinnoija Sosiaali- ja terveysvirasto Ylä-Malmi 
Toteutusaika 2017 
Mitä tehdään Syystien monipuolisen palvelukeskuksen sisäpiha-alueita kehitetään edelleen monipuoliseksi 

seniorien liikunta-alueeksi sekä mpk:n asukkaille ja asiakkaille että alueen 
ikäihmisille.  Alue sopii myös muille mpk:n käyttäjille, kuten esimerkiksi työttömille vaikka 
suunnittelu lähtee erityisesti vanhusväestön tarpeista. 
Esimerkiksi hankitaan viisi peruslaitetta (tasapainopuomi, olkapäälaite, kahvapenkki polkimilla, 
aaltoputki, jousipenkki ja ohjetaulu) sekä keinu ja korkeussäädettävä koripallokori. Ehdotus 
on laadittu siten, että laitteiden asennus sisältää myös mittaustyöt, maansiirtotyöt, mahdollisen 
betoniperustusten teon, välineiden asennuksen, ylimääräisten kuivamaiden poiskuljetuksen 
jätemaksuineen ja käyttöönottotarkastuksen.  

Miksi tehdään Lähiörahaston kustantamat kuntosalilaitteet ja pihakatos ovat todella tiiviissä käytössä, mutta 
lähialueella ei ole seniorien liikuntapuistoa tai vastaavaa ulkoliikuntapaikkaa.  
Pihalla on runsaasti nurmikkoa, joka nykyisellään soveltuu huonosti asukkaiden ja asiakkaiden 
liikkumiseen tms. hyötykäyttöön. 

Kuka tekee Monipuolinen palvelukeskus hankkii laitteet hankintatoimiston avustuksella esimerkiksi Lappsetilta 
tai vastaavalta toimittajalta. 

Lopputulokset Hanke tuottaa monipuolisen palvelukeskuksen asukkaiden ja asiakkaiden sekä ylämalmilaisten 
ikäihmisten nykyistä monipuolisemmat ulkoliikuntamahdollisuudet ja siten lisää hyvinvointia ja 
toimintakykyä.  
Ulkoilualue lisää käyttäjien yhteisöllisyyttä, alueen asukkaiden ja monipuolisen palvelukeskuksen 
välistä vuorovaikutusta. 
Laitteiden huoltokustannukset tulevat monipuolisen palvelukeskuksen kustannettaviksi (enintään 
muutama sata euroa/vuosi) 

Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Myös Malmilla asuvilla ikäihmisillä ja monipuolisen palvelukeskuksen asukkailla ja asiakkailla on 
käytettävissään senioreille suunnitellut liikuntalaitteet ja ulkoilualue, kuten monella muulla alueella 
monipuolisessa palvelukeskuksessa tai palvelutalossa asuvalla jo on. 

Haettu rahoitus 33 000 euroa 
Muu rahoitus - 
Vaikutus käyttötalouteen Lisää käyttömenoja huoltokustannusten osalta, mutta toisaalta vähentää kustannuksia, kun ei 

tarvitse lähteä takseilla lähimpään liikuntapuistoon.  
Ehdotus on laadittu Lappseltilta, K-raudasta saatujen hintatietojen perusteella. 

Esitettävä rahoitus 2017 0 euroa 
Perustelu Syystien monipuolisen palvelukeskuksen sisäpiha on kunnostettu lähiörahaston avustuksella vuonna 

2012 myönnetyllä 30 000 euron, vuonna 2013 myönnetyllä 70 000 euron ja vuonna 2015 
myönnetyllä 40 000 euron rahoituksella. Piha on hyvässä kunnossa, ja sinne on alueen asukkailla 
mahdollisuus kokoontua ja viettää aikaa. Senioripuistohankkeelle ei esitetä rahoitusta, sillä 
palvelukeskuksen kuntosaliin laitteet uusitaan vuonna 2017. Laitteiden uusintaan myönnettiin 
lähiörahastosta 67 000 euroa vuonna 2016. Määrärahan käyttö on mahdollista kohdistaa niin, että 
kuntoilulaitteita saadaan sekä sisälle että ulos. 

 

    



22. Syödään yhdessä Rudolfissa ulkona - Suomi 100 vuotta 

Hankkeen hallinnoija Sosiaali- ja terveysvirasto Laajasalo 
Toteutusaika 3/2017–3/2019 
Mitä tehdään Korjataan ja laajennetaan terassia, uusitaan markiisit, asennetaan kaide terassille, asennetaan 

luiskat kynnysten kohdalle, hankitaan terassikalusteet ja kukkaistutuslaatikot. 
Näin mahdollistetaan Laajasalon alueen asukkaille mahdollisuus tavata yhdessä mukavan 
ruokailuhetken tai kahvihetken äärellä ulkona terassilla. Kehitetään monen polven yhteistyötä 
lähileikkipuiston ja päiväkodin kanssa. Yhteinen tila tukee tätä tavoitetta. 

Miksi tehdään Rudolfin palvelutalon A-talon kadunpuoleinen ruokasalin terassi: toinen markiisi romahtanut, 
toinen yhtä vanha ja huonokuntoinen, terassi ei ole tasainen ja on hankalakulkuinen, kalusteet ovat 
90-luvulta ja huonokuntoisia. Terassille ei pääse apuvälinein tai lastenrattaiden kanssa. 
Rudolfin palvelutalon A-talon Monitoimitilan terassi: huonokuntoinen ja ilman kalusteita ja liian 
kapea kulkuinen pyörätuolilla liikkuvalle. 
Kummallakaan terassilla ei ole kaiteita. Kukkapenkit terassien edessä pitäisi tuoda lähelle terassia, 
jolloin niitä voidaan hoitaa yhdessä alueen asukkaiden kanssa. 

Kuka tekee Stara hoitaa markiisin poiston ja uusien asennuksen. Stara hoitaa terassien kunnostuksen ja 
kaiteiden asennuksen. Kalusteet voidaan hankkia itse lähiörahalla. Kukkapenkki-istutukset 
suunnitellaan yhdessä alueen asukkaiden kanssa. 

Lopputulokset Terassit ovat toiminnalliset, monikäyttöiset, esteettömät ja viihtyisät ja luovat kohtaamispaikan 
Laajasalon alueen asukkaille. 

Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Siisti, toimiva julkisivu 
Lisää ihmisten liikkumista ja oman lähialueen monimuotoisuutta  
Suomi 100 juhlavuoden huomioiminen, ikäihmiset saavat arvoistaan, konkreettista huomiota. 
Entistä enemmän tavoite on, että lähipalveluita kehitetään asukkaiden omalla lähialueella ja 
mahdollistetaan niihin osallistuminen.  

Haettu rahoitus 45 000 euroa 
Muu rahoitus - 
Vaikutus käyttötalouteen Ei lisää 
Esitettävä rahoitus 2017 0 euroa 
Perustelu Palvelutalo Rudolf on saanut lähiörahastosta piha-alueiden kunnostukseen 30 000 euroa vuonna 

2014 ja 100 000 euroa vuonna 2015. Lisäksi vuonna 2016 hanke ”Rudolfin palvelutalon ja 
palvelukeskustoiminnan piha-alueen oleskelutilojen parannus katoksilla ja kuntoiluvälineillä” sai 
lähiörahastosta 100 000 euroa. Syödään yhdessä ulkona -hankkeelle ei esitetä rahoitusta myöskään 
siksi, että hankkeessa muuteltaisiin rakenteita palvelutalorakennuksessa, joka ei ole kaupungin 
suorassa omistuksessa. Hanke tulisi toteuttaa rakennuksen omistajan toimesta. 

 



23. Voimaa vuosiin 

Hankkeen hallinnoija Sosiaali- ja terveysvirasto Herttoniemi 
Toteutusaika 2017 
Mitä tehdään Voimaa vuosiin –hankkeessa uusitaan Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen 

kuntosalilaitteet. Asianmukaisella kuntosaliharjoittelulla tuetaan alueen ikäihmisten fyysistä 
toimintakykyä ja tasapainoa. Nykyiset kuntosalilaitteet on hankittu osastojen asukkaiden käyttöön 
jo vuonna 2001. Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskus toimii tällä hetekellä väistötiloissa 
Herttoniemen sairaalalla. 

Miksi tehdään Laitteet ovat vanhoja ja huonokuntoisempien ikäihmisten haasteellista käyttää, koska niitä on 
hankala itsenäisesti säätää. Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen kuntosalia käyttävät 
lähialueella asuvat ikäihmiset. Kävijämäärä kuntosalilla on noin 600–700 käyntiä kuukaudessa. 

Kuka tekee Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen henkilökunta. 
Lopputulokset Tuetaan iäkkäiden kuntalaisten fyysistä toimintakykyä, lihasvoimaa ja tasapainoa 

asianmukaisella sekä turvallisella kuntosaliharjoittelulla. 
Lähiön arvostuksen 
nostaminen 

Tuo harjoittelumahdollisuuden sekä muut palvelukeskuksen palvelut lähelle kuntalaisia 
väistötiloissa Herttoniemessä vuoden 2017 aikana ja sen jälkeen Roihuvuoressa.  

Haettu rahoitus 30 000 euroa 
Muu rahoitus - 
Vaikutus käyttötalouteen Ei suoranaista vaikutusta 
Esitettävä rahoitus 2017 30 000 euroa 
Perustelu Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksien 

parantamisesta. Uusittu kuntosali tulee olla kaikkien kaupunkilaisten käytössä ja siitä on laitettava 
tiedot kaupungin palvelukartalle. 
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