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Lähiöprojektin toimintakertomus 2016
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lähiöprojektin toimintakerto-
muksen vuodelta 2016.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 Lähiöprojektin toimintakertomus 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähiöprojekti on lähettänyt kaupunginhallitukselle toimintakertomuksen-
sa vuodesta 2016. Lähiöprojektin perustamisen yhteydessä 2.1.1996 
kaupunginhallitus antoi projektin tehtäväksi raportoida toiminnastaan 
vuosittain kaupunginhallitukselle. Esityslistan liitteenä (liite 1) olevassa 
toimintakertomuksessa on raportoitu vuoden 2016 tavoitteita ja toimin-
taa. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 14.12.2015 lähiöprojektin projektisuunnitel-
man kaudelle 2016−2017 ja kehotti hallintokuntia ottamaan vuosien 
2016−2017 toiminnassaan huomioon lähiöprojektin tavoitteet sekä jat-
kamaan ja tehostamaan hallintokuntien välistä yhteistyötä. Toiminta-
kauden 2016−2017 päätavoitteina ovat aluekohtainen toiminta ja syr-
jäytymisen ennaltaehkäisy. Tavoitteita tukevia poikkileikkaavia tavoittei-
ta ovat positiivisen maineen vahvistaminen, asukasyhteistyö sekä elin-
keinojen edellytysten vahvistaminen. Toimintakaudella keskitytään esi-
kaupunkien fyysiseen ja toiminnalliseen kehittämiseen sekä syrjäyty-
mistä ennaltaehkäisevään toimintaan.
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Aluekohtaista toimintaa toteutettiin vuonna 2016 erityisesti Malminkar-
tanon, Kannelmäen, Pohjois-Haagan, Malmin, Meri-Rastilan ja Jako-
mäen alueilla. Meri-Rastilassa ja Malminkartanossa toiminnalla edistet-
tiin täydennysrakentamista. Meri-Rastilan kaavaluonnos asetettiin näh-
täville loppuvuodesta 2016. Kaavasuunnittelun ohessa toteutettiin et-
nografinen tutkimus maahanmuuttajien asumisesta ja yrittäjyydestä se-
kä julkisen tilan elävöittämisprojekti. Malminkartanossa hankkeen ta-
voitteena on parantaa alueen julkista ympäristöä, sijoittaa uutta asunto-
rakentamista alueelle sekä edistää asukastoimintaa. Alueelle laadittiin 
asema-alueen ideasuunnitelma sekä edistettiin Malminkartanon tunne-
lin katutaidehanketta. Vuonna 2016 toteutettiin lähiöprojektin rahoituk-
sella myös palvelumuotoilutyö täydennysrakentamisprosessin kehittä-
miseksi Helsingin kaupungilla. Julkisen tilan elävöittämiseksi laadittiin 
Longinojanlaakson ideasuunnitelma Malmille sekä jatkettiin aseman-
seutujen kehittämistä Pohjois-Haagassa, Pukinmäessä ja Malmilla. 
Pohjois-Haagassa ideasuunnitelma eteni tarkempaan suunnitteluun, 
Pukinmäessä suunnittelua käynnistettiin keskusteluilla Liikenneviraston 
kanssa ja Malmilla käynnistettiin ideasuunnitelman laatiminen. Korjaus-
tapaohjeet valmistuivat Kannelmäen alueelle. 

Syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä keskityttiin lasten ja nuorten hyvin-
voinnin edistämiseen sekä aluelähtöisten toimintamallien kehittämi-
seen. Hankkeissa on tarkoituksena kehittää uusia monihallintokuntaisia 
toimintamalleja syrjäytymisen ehkäisyyn. Yhteistyötä on tehty nuorisoa-
siainkeskuksen, liikuntaviraston, kulttuurikeskuksen, opetusviraston ja 
kirjaston kanssa. Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille kaikille avoin-
ta ja saavutettavaa toimintaa. 

Syrjäytymisen ennaltaehkäisyn hankkeita ovat esimerkiksi Operaatio-
Pulssi ja Lännen nuorten liikuntahanke. Operaatio-Pulssi toimii lähiöp-
rojektin rahoituksella Malmilla ja Jakomäessä sekä vakiintuneena viras-
tojen toimintana Pukinmäessä ja Tapanilassa. Hankkeessa innostetaan 
12−18-vuotiaita nuoria kulttuuri- ja liikuntaharrastusten sekä yhteisen 
tekemisen pariin. Toiminnan suunnittelevat ja toteuttavat osaltaan nuo-
ret itse. Lännen nuorten liikuntahanke toimii Malminkartanon, Kannel-
mäen, Haagan ja Pitäjänmäen alueilla. Hankkeessa etsitään uusia kei-
noja tunnistaa nuorten omaehtoista liikkumista mahdollistavia tekijöitä 
sekä tuottaa laadukkaita vapaa-ajan liikuntapalveluja nuorille. Hank-
keessa on kartoitettu liikuntatiloja, liikuntaseuroja ja toimijoita sekä jär-
jestetty kesä- ja pelailutoimintaa ja ohjattua avointa toimintaa. 

Lähiöpuutarha-hankkeen tavoitteena on muun muassa alueiden viihtyi-
syyden ja asukkaiden yhdessä tekemisen lisääminen. Hankkeen toi-
mintaan osallistui vuoden 2016 aikana 1 400 ihmistä Kontulassa, Jako-
mäessä, Roihuvuoressa ja Meri-Rastilassa. Hankkeesta saadut palaut-
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teet ovat olleet myönteisiä ja viljelytoiminnan koettiin lisänneen ympä-
ristön viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja toimijoiden yhteistyötä. 

Myönteisen maineen ja projektin näkyvyyden edistämistä toteutettiin 
aktiivisella viestinnällä paikallislehdissä ja sosiaalisessa mediassa, uu-
den kauden esitteen laatimisella sekä lähiöprojektin 20-vuotisnäyttelyllä 
”Hoodit esillä Laiturilla”. Asukasyhteistyötä tuettiin vuorovaikutteisen 
menetelmien toteuttamisella suunnitteluhankkeissa. Lähiöprojekti ra-
hoitti sosiaali- ja terveysviraston osallisuutta ja vaikuttamista edistäviä 
asukasyhteistyöhankkeita sekä tapahtumia Jakomäessä, Malmilla, 
Kannelmäessä, Malminkartanossa ja Pohjois-Haagassa. Asukastoimin-
taa edistettiin ympäristö- ja taidehankkeissa sekä kulttuurikeskuksen 
kaupunkikulttuurihankkeissa Jakomäessä ja Malmilla. Lähiöprojekti tuki 
myös esimerkiksi kotikaupunkipolkujen laadintaa ja kaupunginosaradio-
ta. Elinkeinotoiminnan edistämisessä keskityttiin vuonna 2016 Hertto-
niemen yritysalueen kehittämiseen, Myllypuroon sekä maahanmuutta-
jien yrittäjyyttä kartoittavan selvityksen laadintaan Meri-Rastilassa. 

Vuonna 2016 lähiöprojektin toimintaraha oli 561 000 €, johon sisältyivät 
vuodelta 2015 siirtyneet määrärahat (88 000 €). Toimintarahaa oli 
vuonna 2016 eniten käytössä kaupunkisuunnitteluvirastolla ja kulttuuri-
keskuksella. Toimintarahaa käytetään erilaisten yhteistyöhankkeiden 
toteuttamiseen, viestinään, ympäristösuunnitteluun ja projektin yleisten 
toimintakulujen kattamiseen. Vuoden 2016 toimintarahan kokonaiskäyt-
tö oli 397 730 € eli 71 % toimintarahasta. Syitä toimintarahan myönnet-
tyä alhaisemmalle käytölle olivat uuden kauden valmistelu, hankkeiden 
arvioitua pienemmät kustannukset sekä aikataulutus. Määrärahoista 
siirrettiin vuodelle 2017 yhteensä 87 000 €. Toimintarahalla on merki-
tystä kehittämishankkeiden toteuttamiselle, joita ei välttämättä ole mah-
dollista toteuttaa hallintokuntien normaalien budjettien puitteissa. 

Lähiöprojektin toiminta 2016 on ollut projektisuunnitelman tavoitteiden 
mukaista ja keskittynyt valituille kohdealueille. Aluekohtaisen toiminnan 
painopisteenä on ollut alueiden pitkäjänteinen kehittäminen, jonka tu-
lokset näkyvät alueella suunnitelmien toteutuessa. Syrjäytymisen en-
naltaehkäisyssä on toteutettu projekteja, jotka ovat luoneet keinoja eri-
tyisesti lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tarjoamalla harras-
tusmahdollisuuksia sekä vahvistaneet alueiden asukastoimintaa.
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Lautakunnat ja johtokunnat
Virastot ja liikelaitokset
Kaupunginkanslia
Kaupunkisuunnitteluvirasto


