
Hankekuvaukset (19.4.2018)
Lähiörahastosta	rahoitettavaksi	esitettävät	hankkeet	vuonna	2018	

Hakija Hanke Kaupunginosa
Haettu
rahoitus
2018, €

Esitettävä
rahoitus
2018, €

1 Kymp Ala-Malmin puiston vesiaiheen kunnostuksen suunnittelu Malmi 50 000 50 000
2 Kymp Kostinkallion puiston kunnostaminen Kontula 220 000 190 000
3 Kymp Leikkipuisto Laurinniityn piha-alueiden kunnostaminen Lassila 900 000 770 000
4 Kymp Leikkipuisto Lohikäärmeen ja Punakivenpuiston kunnostaminen Vuosaari 1 630 000 1 360 000
5 Kymp Malminkartanonhuipun suunnittelu ja osittainen

kunnostaminen
Malminkartano 200 000 180 000

6 Kymp Maunulan puiston rakentaminen Maunula 100 000 100 000
7 Kymp SIltalanpuiston kunnostaminen Suutarila 900 000 770 000
8 Kymp Sorsapuiston kunnostaminen Maunula 500 000 430 000
9 Kuva Stoan aukion kunnostaminen Itäkeskus 550 000 480 000

10 Kuva Pitskun kirjaston kunnostaminen Pitäjänmäki 100 000 100 000
11 Kasko Mellunmäen ala-asteen pihan kunnostaminen (Koulupäivän

toiminnallisuutta aktivoivat koulupihat)
Mellunmäki 100 000 90 000

12 Kanslia Osallistavan budjetoinnin käynnistäminen koko kaupunki 480 000 480 000
YHTEENSÄ 5 730 000 5 000 000

Toimiala Haettu rahoitus
2018, €

Esitettävä
rahoitus 2018, €

Kaupunkiympäristö 4 500 000 3 850 000
Kultturi ja vapaa-aika 650 000 580 000
Kasvatus ja koulutus 100 000 90 000
Kaupunginkanslia 480 000 480 000

5 730 000 5 000 000



1. Ala-Malmin	puiston	vesiaiheen	kunnostuksen	suunnittelu	

Hankkeen hallinnoija Kaupunkiympäristön toimiala Malmi
Toteutusaika 6/2017–12/2018
Mitä tehdään Ala-Malmin puiston vesiaihe kaipaa kunnostusta, ja se on tarkoitus säilyttää nykyisen kaltaisena.

Allas muodostaa eheän kokonaisuuden altaan päädyssä sijaitsevan lasipaviljongin ja muun
puistokokonaisuuden kanssa. Myös valaistus uusitaan.  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.

Miksi tehdään Malmin aluekeskuksen ympäristön erityispiirteenä on keskeisillä puisto- ja torialueilla 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.

Kuka tekee Kaupunkiympäristön toimiala toteuttaa. Yhteistyötä tehdään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan,
alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa.

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.

Aiemmin lähiörahastosta
myönnetty rahoitus 80 000 euroa
Haettu rahoitus 50 000 euroa
Esitettävä rahoitus 2018 50 000 euroa



2. Kostinkallion	(Kalliopuiston)	kunnostaminen	

Hankkeen hallinnoija Kaupunkiympäristön toimiala Kontula
Toteutusaika 9/2015 – 12/2018
Mitä tehdään Kostinkallion elävöittäminen on osa Kontulan keskuksen kehittämissuunnitelmaa. Puiston

läpi toteutetaan uusi reitti, joka kulkee kallion lakialuetta kiertäen kirjaston takaa kohti
Kotikonnuntien alkupäätä ja metroradan ylittävää siltaa.
Kostinkallion peruskorjaussuunnitelma on hyväksytty Kylk:ssa 28.2.2017 ja sen kustannusarvio on
920 000 euroa. Puiston rakentaminen käynnistyy ylitysoikeutena saatavalla (Khs 12.2.2018)
lähiörahastomäärärahalla (700 000 euroa).

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

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

omaehtoiseen liikuntaan sekä penkkejä istuskeluun.
Lähiö arvostuksen
nostaminen Kalliopuiston elävöittäminen nostaa koko Kontulan keskuksen yleistä imagoa.
Aiemmin lähiörahastosta
myönnetty rahoitus 850 000 €
Haettu rahoitus 220 000 €
Esitettävä rahoitus 2018 190 000 €



3. Leikkipuisto	Laurinniityn	piha-alueiden	kunnostus	

Hankkeen hallinnoija Kaupunkiympäristön toimiala Lassila
Toteutusaika 6/2017–12/2018
Mitä tehdään Leikkipuisto Laurinniitty on peruskorjauksen tarpeessa. Leikkipuiston toiminnat sijoitetaan nykyisten

tavoitteiden mukaisesti. Puiston rakenteet, pinnat, istutukset, kuivatus, toimintavälineet ja valaistus
uusitaan.

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 Kaupunkiympäristön toimiala toteuttaa. Yhteistyötä tehdään leikkipuiston käyttäjien kanssa.
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.

Aiemmin lähiörahastosta
myönnetty rahoitus 90 000 euroa
Haettu rahoitus 900 000 euroa
Esitettävä rahoitus 2018 770 000 euroa



4. Leikkipuisto	Lohikäärmeen	ja	Punakivenpuiston	kunnostaminen	

Hankkeen hallinnoija Kaupunkiympäristön toimiala Vuosaari
Toteutusaika 2/2016−12/2018
Mitä tehdään Tavoitteena on toiminnoiltaan monipuolinen ja vaihteleva toiminta- ja oleskelupuisto, joka

palvelee alueen asukkaita. Puistosta kehitetään kaupunkikuvallisesti yhtenäinen kokonaisuus,
jossa on hyvät reittiyhteydet ja puiston keskellä selkeästi rajautuva, avoin maisematila.
Puistoakselin pitkät näkymät pyritään säilyttämään ja ylläpitämään. Puiston reittiyhteydet
selkeytetään, leikkipuisto peruskorjataan, pelikenttää ja liikuntatoimintoja kehitetään mm.
uusimalla skeittialue.

Miksi tehdään Työ perustuu vuonna 2013 Vuosaaren keskuspuiston opiskelijakilpailun voit taneeseen
ideasuunnitelmaan ”Punakiven Lohikäärme”, jonka järjesti Lappset Group Oy yhteistyössä
Helsingin kaupungin kanssa. Täydennysrakentamisen asemakaavamuutosten vuoksi syntyi
tarve tarkastella koko puiston aluetta uudelleen ja varmistaa puiston ja sitä ympäröivien
suunnitteilla olevien alueiden yhteensopivuus ja reittien jatkuvuus.

Kuka tekee Suunnitelma laadittiin vuorovaikutteisesti alueen toimijoiden ja lähiöprojektin kanssa.
Vuorovaikutus hoidettiin tiedottamalla alueen toimijoita (leikkipuisto, koulut, seurakunta,
palvelutalo) suunnittelusta sekä huomioimalla kommentit suunnitelmaluonnoksesta.
Kaupunkiympäristön toimiala toteuttaa hankkeen.

Lopputulokset Puisto sijaitsee alueella, joka on vuoden 2002 yleiskaavassa merkitty kulttuurihistorialli sesti,
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Hanke toteuttaa
yleiskaavan tavoitetta kaupunkikuvallisesti yhtenäisenä kokonaisuutena, jossa on toimivat
reittiyhteydet ja puiston keskellä selkeästi rajautuva avoin maisematila. Leikkipuisto tarjoaa
ajanmukaiset, turvalliset ja terveelliset leikkipuistopalvelut. Alueen läpikulkevasta
Vuosaarenpurosta muokataan nykyistä monimuotoisempi hulevesiuoma, jossa huomioitu
ekologiset, maisemalliset ja hydrologiset arvot.

Lähiön arvostuksen nostaminen Hanke sijaitsee Vuosaaren keskuspuistossa ja tulee nostamaan koko puistoalueen profiilia.
Punakivenpuisto toimii keskuspuiston maisemallisena sekä toiminnallisena keskipisteenä
kaikenikäisille.

Aiemmin lähiörahastosta
myönnetty rahoitus 150 000 euroa
Haettu rahoitus 1 630 000 euroa
Esitettävä rahoitus 2018 1 360 000 euroa



5. Malminkatanonhuipun	suunnittelu	ja	osittainen	kunnostaminen	

Hankkeen hallinnoija Kaupunkiympäristön toimiala Malminkartano
Toteutusaika 8/2017–12/2018
Mitä tehdään Malminkartanonhuippu on alueen merkittävin kuntoilu-, ajanvietto- ja virkistyspaikka, jonka

kunnostamistarve on ilmeinen ja noussut esiin erityisesti asukkaiden suunnalta. Alueen
elävöittämiseksi ja alueen toimintamahdollisuuksien parantamiseksi on toteutettu lähiöprojektin
vetämänä ideasuunnitellu ja laadittu viitesuunnitelma. Nyt on tarkoitus käynnistää puisto- ja
toteutussuunnittelu. Ensimmäisessä vaiheessa on laadittu mäen käyttäjien turvallisuutta palvelevan
aidan rakennussuunnitelma. Aita on tarkoitus toteuttaa vuonna 2018 ja siihen käytetään
ylitysoikeusmäärärahaa 80 000 eusroa (Khs 12.2.2018) sekä haettavaa lisämäärärahaa. Haettavalla
määrärahalla on tarkoitus jatkaa myös koko alueen suunnittelua.

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 Kaupunkiympäristön toimiala toteuttaa. Yhteistyötä tehdään eri toimialaojen, 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.

Aiemmin lähiörahastosta
myönnetty rahoitus 80 000 euroa
Haettu rahoitus 200 000 euroa
Esitettävä rahoitus 2018 180 000 euroa



6. Maunulanpuiston	rakentaminen	

Hankkeen hallinnoija Kaupunkiympäristön toimiala Maunula
Toteutusaika 9/2015 – 10/2018
Mitä tehdään Maunulanpuiston peruskorjaus kohdistuu puiston itäisen osan kunnostukseen Maunulatalon

rakentamisen yhteydessä. Puiston keskusaiheeksi rakennetaan kivetty tapahtuma-aukio,
joka mahdollistaa Maunulatalon käyttäjien laajentaa toimintaansa puistoon.
Maunulanpuiston rakentaminen Maunula-talon vieressä on toteutettu käytäväkiveyksiä
lukuunottamatta vuonna 2017. Lisärahoitusta tarvitaan kiveysten tekemiseen vuonna 2018.

Miksi tehdään Puiston suunnittelu tuli ajankohtaiseksi viereisen Maunulatalon rakentamisen myötä.
Kuka tekee Kaupunkiympäristön toimiala toteuttaa hankkeen.
Lopputulokset Maunulanpuistosta muodostuu Maunulataloon kuuluva julkinen ulkotila, johon talon toiminnot

voivat laajentua (tapahtuma-aukio ja koripalloalue).
Lähiö arvostuksen
nostaminen

Puiston peruskorjaus nostaa alueen arvostusta haluttuna asuinalueena.

Aiemmin lähiörahastosta
myönnetty rahoitus 550 000 euroa
Haettu rahoitus 100 000 euroa
Esitettävä rahoitus 2018 100 000 euroa



7. Siltalanpuiston	kunnostaminen	

Hankkeen hallinnoija Kaupunkiympäristön toimiala Suutarila
Toteutusaika 2/2016−12/2018
Mitä tehdään Uuden asuntorakentamisen vuoksi puistoalueelta joudutaan siirtämään reittejä ja avo-

ojauomia sekä rakentamaan uusi leikkipaikka. Samalla uusitaan kasvillisuutta ja otetaan
alueen avo-ojaverkosto paremmin käyttöön sekä hulevesien hallintaan että puiston
viihtyisyyttä ja ekologista monimuotoisuutta ajatellen. Uusi reitistö vaatii myös uusia
ylityskohtia ja siltarakenteita ojien kohdalla.

Miksi tehdään Siltalanpuiston peruskorjaustarve käynnistyi Siltalanpuiston täydennysrakentamiskaavan
johdosta. Osalle nykyistä puistoaluetta kaavoitetaan asuintontteja, joiden vuoksi alueelta
joudutaan siirtämään nykyisiä reittejä ja avo-ojauomia sekä rakentamaan uusi leikkipaikka.

Kuka tekee Kaupunkiympäristön toimiala toteuttaa hankkeen.
Lopputulokset Siltalanpuistosta toteutetaan viihtyisä kohtaamispaikka lähialueen nykyisille ja uusille

asukkaille. Puiston helmiä ovat sillat, leikkipaikka, ojauoma ja sen kasvillisuus sekä
valaistus.

Lähiön arvostuksen nostaminen Peruskorjattu, ajanmukainen ja viihtyisä puisto nostaa alueen imagoa.
Aiemmin lähiörahastosta myönnetty
rahoitus

100 000 euroa

Haettu rahoitus 900 000 euroa
Esitettävä rahoitus 2018 770 000 euroa



8. Sorsapuiston	kunnostaminen	

Hankkeen hallinnoija Kaupunkiympäristön toimiala Maunula
Toteutusaika 2/2016−11/2018
Mitä tehdään Sorsapuisto on suojeltu vuonna 2012 laaditussa asemakaavassa ja kaavassa on annettu

määräys, että asemakaavahistoriallisesti ja puistohistoriallisesti arvokas puisto tulee
kunnostaa alkuperäisen Bengt Schalinin suunnitelman periaatteiden pohjalta. Tavoitteena
on peruskorjata Maunulan tärkein puistohistoriallinen kohde. Peruskorjauksessa pyritään
tavoittamaan suunnittelijalle ominainen tyyli, kasvilajisto ja sommitelmat sekä luoda
kokonaisuudesta nykypäivän tulkinta, joka pohjautuu olemassa oleviin arkistoaineistoihin
ja puistoinventointiin. Puiston peruskorjauksessa pyritään esteettömyyteen ja hoitoluokan
A2 mukaiseen laatutasoon sekä puistoreitistön kattavuuteen ja toiminnallisuuteen.

Miksi tehdään Puisto on peruskorjauksen tarpeessa niin toimintavälineiden kuin istutustenkin osalta.
Yleisenä tavoitteena on lisätä puiston viihtyisyyttä, toiminnallisuutta ja käyttöastetta.
Tavoitteena myös tarkastella puistoreitistön toiminnallisuutta ja kattavuutta mm.
Keskuspuiston suuntaan.

Kuka tekee Kaupunkiympäristön toimiala toteuttaa hankkeen.
Lopputulokset Puistohistoriallisesti merkittävä peruskorjattu puisto, jossa puiston suunnittelijan

suunnittelija Bengt Schalinille ominainen tyyli, kasvilajisto ja sommitelmat on tulkittu
nykyaikaan.

Lähiön arvostuksen nostaminen Hankkeen toteutus nostaa alueen imagoa tarjoamalla ajanmukaisia puistopalveluita ja
miljöötä puiston alkuperäisen suunnittelijan Bengt Schalinin henkeen.

Aiemmin lähiörahastosta myönnetty
rahoitus 70 000 euroa
Haettu rahoitus 500 000  euroa
Esitettävä rahoitus 2018 430 000  euroa



9. Stoan	aukion	kunnostaminen	

Hankkeen hallinnoija Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Itäkeskus
Toteutusaika 2/2015-12/2018
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.

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 kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Hankkeen
ohjausryhmään kuuluu edustaja Matteus församlingenista. Käyttäjiä on myös kuultu
suunnitteluvaiheessa.

Lopputulokset 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 avul la
Itäkeskukseen muodostuu ympärivuotinen innovatiivinen ja tapahtumallinen kaupunkitila, jossa
jatketaan mielikuvaa Idästä yhteisenä, monimuotoisena ja aktiivisena lähiönä.

Aiemmin lähiörahastosta
myönnetty rahoitus 1 890 000 euroa (Käytetty tähän mennessä 270 000 euroa)
Haettu rahoitus 550 000 euroa
Esitettävä rahoitus 2018 480 000 euroa



10.Pitäjänmäen	kirjaston	kunnostaminen	(Pitskun	biblioteekki)	

Hankkeen hallinnoija Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Pitäjänmäki
Toteutusaika 8/2017–12/2018
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 on suunniteltu alueen asukkaita ja palvelujen käyttäjiä osallistaen. Hanke toteutetaan
yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Toteutus ajoittuu ajalle syksy 2017 – syksy 2018.

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.

Aiemmin lähiörahastosta
myönnetty rahoitus 100 000 euroa
Haettu rahoitus 100 000 euroa
Esitettävä rahoitus 2018 100 000 euroa



11.Mellunmäen	ala-asteen	pihan	kunnostaminen	(Koulupäivän	toiminnallisuutta	
aktivoivat	koulupihat)	

Hankkeen hallinnoija Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Mellunmäki
Toteutusaika 4/2018–12/2018
Mitä tehdään Kyseessä on jatkohanke vuonna 2015 käynnistyneelle koulupihojen toiminnallisuutta kehittävä

hanke. 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 vuorossa on Mellunmäen ala-asteen pihan
kunnostaminen. 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 Yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimialat. Oppilaat ja
henkilökunta osallistuvat suunnitteluun ja ideointiin. Toteutuksesta vastaa Stara.

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

Lähiön arvostuksen
nostaminen

Nostaa lähiöissä olevien koulujen vetovoimaisuutta ja arvostusta.

Aiemmin lähiörahastosta
myönnetty rahoitus - (Koulupäivän toiminnallisuutta aktivoivat koulupihat –hanke on saanut yhteensä 300 000 €)
Haettu rahoitus 100 000 euroa
Esitettävä rahoitus 2018 90 000 euroa



12.Osallistavan	budjetoinnin	käynnistäminen	

Hankkeen hallinnoija Kaupunginkanslia Koko kaupunki
Toteutusaika 5/2018-12/2018
Mitä tehdään Hankkeessa käynnistetään Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin osakokonaisuus, joka

sisältyy kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmalliin. Rahoitusta haetaan toimeenpanon
henkilöstön (5 hlöä) palkkoihin sekä muihin alueellisen osallisuuden käyttömenoihin vuonna 2018.

Miksi tehdään Hanke perustuu kaupunginhallituksen päätökseen 13.11.2017 § 1047
Kuka tekee Hanketta vetää kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta -yksikkö. Hankkeelle on palkattu

seitsemän stadiluotsia heidän tiimipäällikkö sekä kehittämis- ja projektipäälliköt. Kesäkuussa
aloittaa työskentelyn myös kolme yritysluotsia. Hanketta rahoitetaan käynnistämisvuonna myös
kaupunginhallituksen käyttövaroista.

Lopputulokset Kaupunkilaisille uusi osallisuusmalli näkyy entistä monipuolisempina osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksina. Osallistuvaan budjetointiin varataan vuosittain 4,4 miljoonaa euroa.
Asukkaat äänestävät tämän rahan käytöstä heiltä kerättyjen ehdotusten pohjalta. Äänestysikäraja
on 12 vuotta.
Kaikille asuinalueille on nimetään alueellinen työntekijä eli stadiluotsi, joka auttaa viemään
eteenpäin asukkaiden aloitteita ja kehittämisehdotuksia. Yritysluotsit toimivat alueilla
yritystoiminnan edistäjinä. Kaupungin tiloja avataan asukas- ja yhteisötoiminnalle entistä laajemmin
ja niiden varaamisesta tehdään helpompaa.
Kaupunkiin luodaan uusi vapaaehtoistoiminnan malli, jonka myötä vapaaehtoistoiminnan
mahdollisuudet löytyvät helposti yhdestä paikasta. Digitaalisia osallistumiskanavia kehitetään.
Avoimella datalla parannetaan kaupungin toiminnan läpinäkyvyyttä. Osallisuuden toteutumista
seurataan kaikilla toimialoilla ja siitä raportoidaan säännöllisesti lautakunnille.

Lähiön arvostuksen
nostaminen

Jokaiselle kaupunginosalle nimetään stadiluotsi. Stadiluotsi on kaupungin työntekijä, joka edistää
kaupungin, kuntalaisten ja eri toimijayhteisöjen yhteistyötä sekä vauhdittaa kuntalaisten aloitteiden
etenemistä. Stadiluotsit tekevät liikkuvaa työtä omalla alueellaan. Stadiluotsit myös tukevat
osallistuvan budjetoinnin yhdenvertaista toteuttamista omalla alueellaan. Alueiden eroista johtuen
kullekin alueelle sopivat yhteistyöfoorumit tulee rakentaa asukkaiden ja kaupungin toimijoiden
yhteistyönä. Osallistuva budjetointi antaa kuntalaisille päätöksentekovaltaa rajatussa osassa
kaupungin talousarviota. Osallistuva budjetointi toimii samalla kaupunginosittaisten tarpeiden
esilletulon kanavana ja äänestysratkaisu niiden priorisoinnin tukena. Lähiörahasto lakkautetaan ja
sen tilalle tulee osallisuusrahasto, josta rahoitetaan osallistuvan budjetoinnin hankkeet ja
toimeenpanon henkilöstö.

Aiemmin lähiörahastosta
myönnetty rahoitus -
Haettu rahoitus 480 000
Esitettävä rahoitus 2018 480 000


