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§ 258
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponnesta, joka koskee mah-
dollisuuksia yhteistyön laajentamiseksi myönteisen erityiskohtelun 
rahoituksen laajentamisen vaikuttavuuden takaamiseksi

HEL 2020-001165 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunkistrategian yhtenä tavoitteena on Helsingin alueiden 
välisen eriytymisen väheneminen ja kaupunginosien välisten hyvinvoin-
tierojen kaventuminen. Kaupunkiympäristön toimiala osallistuu sellais-
ten kaupunkiuudistusalueiden kehittämistoimien suunnitteluun ja toteu-
tukseen, joiden tavoitteena on saada aikaan positiivista kehitystä esi-
merkiksi täydennysrakentamisen ja kaupunkiympäristön uudistamisen 
avulla ja vaikuttaa sitä kautta alueiden välisen eriytymisen ehkäisemi-
seen. Kaupunkiympäristön toimiala on tunnistanut vuonna 2018 yhdes-
sä kaupunginkanslian kanssa Helsingissä kaupunkiuudistusalueita, joi-
den kehittämiseen tulee erityisesti panostaa tulevina vuosina. Alueet 
ovat Mellunkylä, Malmi sekä Kannelmäki-Malminkartano. Lisäksi Meri-
Rastila ja Jakomäki vaativat edelleen huomiota.

Osana kaupunkikehittämisen prosesseja huomioidaan alueellinen yh-
teistyö myös kaupungin ulkopuolisten toimijoiden ja yhteisöjen kanssa. 
Tämän lisäksi kaupungilla on strategialähtöisiä kärkihankkeita kohden-
netumman osallisuuden ja yhteistyön toteuttamiseen. Kaupunkiuudis-
tusalueista esimerkiksi Malmin keskustan kehittäminen on käynnistetty 
laajan yhteistyöverkoston kautta, jossa on ollut kaupungin toimijoiden 
lisäksi mukana esimerkiksi valtion ja seudun toimijoita, tutkimuslaitok-
sia sekä paikallisia osallisia, kuten asukkaita, kiinteistönomistajia, maa-
nomistajia ja yrityksiä. Kaupunkiympäristölautakunnassa 3.3.2020 hy-
väksytyssä Malmin keskustavisiossa todetaan, että Malmin keskustan 
suuri kehittämiskokonaisuus tulee tehdä laajan ja koordinoidun yhteis-
työn kautta. Mellunkylässä kaupunki tekee säännöllistä yhteistyötä Ve-
toa ja Voimaa Mellunkylään -yhteistoimintaryhmän kanssa. Vetoa ja 
Voimaa Mellunkylään on yli 20 vuotta toiminut yhteisö, johon kuuluu 
paikallisia asukkaita, yrittäjiä ja järjestöjä ja on vuoden 2013 demokra-
tiapilotti. Yhteistoimintaryhmässä sekä sen järjestämissä aluefoorumi-
asukastilaisuuksissa käsitellään alueen ajankohtaisia asioita ja kehit-
tämistarpeita. Toimintaan ja tilaisuuksiin osallistuu aktiivisesti monipuo-
linen joukko kaupungin henkilöstöä kaikilta kaupungin toimialoilta sekä 
kaupunginkansliasta. Myös Meri-Rastilan suunnittelutyössä on koros-
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tettu osallistumista esimerkiksi asukkaiden, taloyhtiöiden ja muiden 
toimijoiden kanssa.

Paikallisen yhteistyön tarpeet ja toteutus tulee vaikuttavuuden paran-
tamiseksi määritellä alueiden lähtökohdista käsin. Kokemusten pohjalta 
on todettu, että paikallistoiminnalla voi olla valtava yhteisöllisyyttä ja 
paikallisidentiteettiä luova potentiaali, joka tukee myös hiljaisten ryh-
mien tavoittamista. Näiden tavoittaminen on tärkeää, jotta myös erityis-
ryhmien tarpeet tulevat huomioitua. Kokemusten perusteella paikallis-
toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on erityisen merkityksellistä laa-
jemmissa visio- ja suunnitteluhankkeissa. Kaupungin pitkäjänteinen ja 
määrätietoinen työ paikallisen yhteistyön kehittämisessä on tärkeää, 
mutta vaatii resursseja toteutuakseen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Susa Eräranta, tiimipäällikkö, puhelin: 310 32057

susa.eraranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Jalovaara Ville, toivomusponsi 2, Kvsto 29.1.2020 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Hyväksyessään 29.1.2020 SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloitteen 
myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisesta, kaupunginval-
tuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että tehokkuuden ja vaikuttavuuden ta-
kaamiseksi selvitetään mahdollisuudet yhteistyöhön kaupungin oman 
palvelutuotannon lisäksi myös alueen muiden toimijoiden ja yhteisöjen 
kanssa. (Ville Jalovaara)

Lausuntopyyntö
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Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 3.4.2020 mennessä. 

Kaupunginkanslia on myöntänyt lausunnon antamiselle lisäaikaa 
7.4.2020 saakka. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Susa Eräranta, tiimipäällikkö, puhelin: 310 32057

susa.eraranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Jalovaara Ville, toivomusponsi 2, Kvsto 29.1.2020 asia 10

Oheismateriaali

1 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 3.12.2019 kaupunginhallituk-
selle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


