
Alue Tunniste-
numero

Linkki budjettiehdotukseen omastadi.hel.fi -
palvelussa

Liitetyt
ehdotukset
tunniste-
numero

Budjettiehdotuksen nimi Kustannus
arvio

Tiivistelmä Suunnitelma ei ole mahdollinen koska:

Eteläinen 27 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/27

755 Pajalahden kentälle tekonurmi ja
valaistus

570 000 € Lauttasaaren Pajalahden kenttälle tekonurmi ja valaistuksen parantaminen.  Näin
osaltaan lisätään houkuttelevuutta liikunnallisuuteen ja liikunnan pariin.

Eteläinen 25 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/25

1300 Ilmiömäiset tuparit - Jätkäsaaren
peruskoulu

55 500 € Jätkäsaaren uuden koulurakennuksen valmistuessa pidetään kaikille avoimet
ilmiömäiset tuparit. Tupareiden tarkempi sisältö ja ohjelma suunnitellaan yhdessä
oppilaiden ja alueen eri toimijoiden kanssa.

Eteläinen 30 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/30

794 Valoa tarpeeseen - suunnitelman tekijä ei tehnyt suunnitelmaa
loppuun useista kehotuksista huolimatta.

Eteläinen 31 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/31

1344 Liisanpuistikon kehittämishanke 550 000 € Liisanpuistikosta ympärivuotisesti elävä ja vetovoimainen kohtaamispaikan, jossa
kaupunkilaiset viihtyvät. Puistoon kaupunginosan historiallisen erityisyyden
huomioivaa yhteisöllistä ohjelmaa.

Eteläinen 33 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/33

1129, 408, 754 Lauttasaaren rantaraitti 155 000 € Lauttasaaren ympäri kulkeva kevyen liikenteen väylä "rantaraitti" varustetaan
opasteilla, jotka kertovat alueen historia- ja luontokohteista. Reitin alkupisteissä on
kartta reitistä kohteineen. Liikkuminen ohjataan kestävällä tavalla luonto- ja
historiallisia arvoja kunnioittaen.

Eteläinen 284 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/284

548 Tavarankuljetuspyöriä lainattaviin
kaupunkipyöriin

300 000 € Olemassa oleviin ja tuleviin laina-kaupunkifillari kohteisiin lisätään myös itsestään
pystyssä pysyviä tavarankuljetus-mallisia pyöriä.

Eteläinen 32 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/32

1345, 304 Taidetta julkisiin ulkotiloihin ja
korttelikyltit

45 000 € Korttelikyltit Kruununhaan kadunkulmiin,taidetta (maalauksia, vanhoja Signe
Branderin valokuvia) sähkö- ym. julkisten tilojen kaappeihin ja muihin sopiviin
kohteisiin.

Eteläinen 38 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/38

767, 284, 1450 Koululaisille parempi Kaisaniemi 170 000 € Kaisaniemen ala-asteen puiston puoleinen leikkipaikka kunnostetaan. tarjotaan
koululaisille aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä ja  parannetaan
liikkumismahdollisuuksia heidän lähiympäristössään sekä tarjotaan innostavaa
tekemistä liikkuen ja leikkien.

Eteläinen 35 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/35

367, 674, 656,
781

Etelä-Helsingin leikkipaikkojen uudet
leikkivälineet (Töölö, Ullanlinna,
Kruunuhaka)

55 000 € Kehitetään Etelä-Helsingin leikkipaikkoja uusia, erityisesti liikunnallisia
leikkivälineitä lisäämällä: Lisäkeinut, piknik-pöytä ja pari penkkiä sekä trampoliinit
Meripuiston leikkipaikalle, keinut Säätytalon leikkipaikalle, trampoliinit
Töölönlahden parkour-puistoon ja kiipeilytelineet ja tasapainoiluväline
Tähtitorninvuoren puistoon.

Eteläinen 34 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/34

1092 Jätkäsaaren kirjastosta uuden ajan
asukaskeskus

83 000 € Suunnitelman tavoitteena on kehittää pilottikokeilun avulla Jätkäsaaren kirjaston
yhteyteen alueella monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia ja palveluita tarjoava
uuden ajan asukaskeskus. Palkataan kirjaston yhteyteen yhteisöllisyyden ja
asukastoiminnan koordinaattori.

Eteläinen 36 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/36

821, 1307,
1264, 142,
1366

Liikunnallinen kaupunkikuva 475 000 € Kunnostetaan ja rakennetaan eteläisen Helsingin lähiliikuntapaikkoja niin, että ne
palvelevat asukkaita mahdollisimman laajalti ja eri käyttäjäryhmät huomioiden.
Lisätään kolme lähiliikuntapistettä eteläisen Helsingin alueelle. Kohteina olisivat
Katajanokka, Tervasaari sekä Suomenlinna.

Eteläinen 26 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/26

771, 170 Rajasaaren koirapuiston kunnostus ja
pienille koirille oma aitaus
Sibeliuspuistoon.

250 000 € Kunnostetaan Rajasaaren koirapuisto kaupunkilaisten ja koirien kohtaamispaikaksi,
jossa huomioidaan myös liikuntarajoitteisten mahdollisuus käyttää aluetta
virkistäytymiseen ympäri vuoden kaikkina vuorokauden aikoina.
Samalla perustetaan pienille koirille oma aitaus Sibeliuspuiston nykyisen
minigolfkentän tilalle.

Eteläinen 70 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/70

1119 Koko Punavuoren omat kukitustalkoot 35 000 € Koko Punavuoren yhteiset puistonparannustalkoot yhdessä Helsingin kaupungin
kanssa. Yhteistä  työpajasuunnittelua asukkaiden kanssa, joissa suunnitellaan mitä
kasveja kannattaa kasvattaa,miten maankäyttö suunnitellaan ma millainen
minifestari istutuspäivästä tehdään.

Eteläinen 355 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/355

1450 Eteläisen Helsingin koulupihat
liikunnallisesti kuntoon

40 000 € Selvitys koulupihojen liikunnallisesti tilasta (välineistö, urheilupinnat,
liikunanopettajan numeraalinen arvio soveltuvuudesta liikunnaopetukseen). Mikäli
kaupungin toimialat eivät saa resursseja liikkeelle alueen koulupihoihin, niin
selvityksen ehdoitukset voidaan toteuttaa projekteina OmaStadi-budjetoinin
kautta.

Eteläinen 354 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/354

1413 Ruoholahdenpuisto peruskorjaus 500 000 € Ruoholahden kentälle tekonurmi ja lisää liikuntavälineitä kuten monitoimilaitteita
ja joukkueurheilu maaleja.
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Eteläinen 28 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/28

1264 Laivastopuiston leikkipaikan kunnostus 400 000 € Laivastopuiston leikkipaikan kunnostus, leikkivälineiden, kalusteiden ja turva-
alustoiden kunnostus sekä uusiminen. Puiston teema voisi liittyä kestävään
kehitykseen ja tukea lapsia liikkumaan monipuolisesti. Alueen toimijat otetaan
mukaan ideointiin ja mhdollisesti talkoisiin.

Eteläinen 190 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/190

729, 1307, 208,
624

Suomenlinnan liikunta-ja
virkistyspalvelut kuntoon

80 000 € Saarella oleva sisäliikuntatila palautetetaan alkuperäiseen käyttöönsä ja
ulkoalueiden kuntovälineitä lisätään sekä hankitaan uimalaituri.

Eteläinen 198 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/198

1249 Taideteos Sinebrykoffin puistoon 85 000 € Julkisen taiteen tuominen kulttuurihistoriallisesti merkittävään ympäristöön
Sinebrykoffin puistoon, puiston vetovoiman ylläpito, sen säilyttäminen kutsuvana,
kauniina ja turvallisena kaikille kaupunkilaisille. Suunnitelmaan liittyy teosten
valaisu ja lähiympäristön kohentaminen.

Eteläinen 226 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/226

308 Narinkkatorin suihkulähteen kunnostus 100 000 € Kaupunki suunnittelee ja toteuttaa remontin, jotta suihkulähde saadaan taas
toimimaan.

Eteläinen 196 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/196

644 Taideinterventioita varhaiskasvattajille 42 000 € Taiteilijoita palkataan ohjaamaan taidetuokioita varhaiskasvatuksen
henkilöstölle. Tavoitteena on parantaa varhaiskasvatusyksiköiden työntekijöiden
työkykyä ja vähentää sairauspoissaoloja.

Eteläinen 199 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/199

519, 1051 Tekojääkenttä Johanneksen kentälle - Tekojääkenttä Johanneksen kentälle. ylittää alueellisen määrärahan.

Eteläinen 37 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/37

656 Tähtitorninvuoren puistoon leikki- ja
liikuntamahdollisuuksia lapsille

200 000 € Parannetaan alueen lasten ja läheisen päiväkodin lasten liikuntamahdollisuuksia
rakentamalla 1-2 kiipeilytelinettä, muita leikkivälineitä sekä muita varusteita
leikkipaikan ympäristön kehittämiseksi.

Eteläinen 243 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/243

208, 729 Uimalaituri Suomenlinnaan 100 000 € Uimalaituri Suomenlinnan uimarannan yhteyteen.

Eteläinen 239 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/239

881 Nuorten kahvila "Ekokoti" Helsingin
keskustaan

216 000 € Yläaste- ja lukioikäisille suunnattu kahvila ja kohtaamispaikka, joka sisältää
kierrätyspisteen ja mahdollisuuden nuorten musiikkiesityksille. Ekokoti olisi hyvin
ekologinen tila, sillä ruoka jota tarjotaan on pääasiassa hävikkiruokaa, jolloin
jätteen määrä vähenisi. Kierrätyspiste vähentäisi käyttökelpoisen tavaran
joutumista roskiin, ja lisäksi nuoret oppisivat kierrättämisen taitoa sekä sen
tärkeyttä. Ekokodin tarkoitus on lisätä nuorten sosialisoitumista.

Eteläinen 235 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/235

208 Apua ja virkistystä iäkkäille
Suomenlinnaan

83 750 € Palkataan selvittelijä, jokakartoittaa Suomenlinnassa asuvat iäkkäät ihmiset, heidän
vanhuuteen ja saari-olosuhteisiin liittyvät vaikeutensa ja virkistystoiveensa sekä
etsii yhdessä heidän kanssaan ratkaisuja ja auttamisen keinoja. Pilottihankkeena
voitaisiin lisäksi toteuttaa jokin suunnitelmassa mainittu apu- tai virkistystavoite:
esimerkiksi kuljetusapu vuodeksi/terveydenhoitajan käynnit vuodeksi/saarella
tapahtuva senioriliikunta vuodeksi.

Eteläinen 252 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/252

1405, 1400 Osallistava puistosuunnitelma
Liisanpuistikkoon

40 000 € Käytetään 40.000 euroa ulkopuolisen palvelumuotoilukonsultin fasilitoimaan
projektiin, jossa laaditaan yhdessä asukkaiden ja paikallisten yrittäjien kanssa hyvä
kehittämissuunnitelma Liisanpuistikolle. Poliitikot voivat sitten ottaa kantaa
suunnitelmaan tai se voidaan tuoda seuraavana vuonna osallistavaan budjetointiin,
kun on hyvä suunnitelma.

Eteläinen 323 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/323

1339 Kaupunginosapenkki - istutuksin 60 000 € Helsingin kaikkiin kaupunginosiin kehitettävä kaupunginosalle tunnusomainen
levähdyspaikka, istutuksineen ja muine varusteineen ympärivuotiseen käyttöön.
Penkit tarjoavat viihtyisyy ä, turvallisuu a levähdyspaikan ja arkeen sujuvuu a.
Istuimiin integroidaan valaistus- ja istutuselementtejä kaupuginosakohtaisesti, sekä
muita turvallisuu a ja viihtyisyy ä lisääviä elemen ejä mahdollisuuksien mukaan. 
Suunnittelusta järjestetään luovien alojen opiskelijoille kilpailu.

Eteläinen 310 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/310

781 Keinut säätytalon puistoon 40 000 € Säätytalon leikkipuistoon hankitaan keinut lasten iloksi. Lapset suunnittelevat,
minkälaiset keinut ovat hauskimmat. Keinut sijoitetaan turvallisesti ja aidataan,
että pienet eivät jää alle. Selvitetään myös, minkälainen esteetön keinu olisi paras
ja sisällytetään se suunnitelmaan, jotta ihan kaikki pääsevät keinumaan!

Eteläinen 271 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/271

882, 912, 980 Kruununhaan erityiskohteiden valaistus
pimeään aikaan

125 000 € Korostetaan valaistuksella Kruununhaan erityispiirteitä ja omaleimaisuutta.
Kohteet näkyvillä paikoilla kulkuväylien varrella, kadunpäätenäkyminä sekä
näkyminä Kruununhaan ulkopuolelta.



Eteläinen 268 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/268

1345 Street Art kartta sähkökaappitaiteesta 85 000 € Kadunvarren taideteoksista  sekä paperikartta esim. Design Distric- kartan oheen,
sekä mobiiliversio, joka avaisi katutaiteen tekijät ohikulkijoille sekä turisteille.
Hanketta varten tulee palkata koordinaattori, joka kokoaa tiedot teoksista ja
tekijöistä. Teosten tiedot lisätään uuteen sovellukseen tai olemassaolevaan
matkailusovellukseen sekä esim. painettuun Design Districk karttaan

Eteläinen 264 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/264

484, 1425 Kuntoportaat Lauttasaareen 200 000 €  Lauttasaareen kunto-/harjoitteluportaat Pyrkälle liikuntapuiston yhteyteen.

Eteläinen 267 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/267

519, 1051,
1150

Tekojäärata Johanneksen puistoon - Tekojäärata Johanneksen puistoon. Ylittää alueellisen määrärahan

Eteläinen 278 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/278

1045 Vehreä kaupunki 57 000 € Aktivoidaan Eteläisen suurpiirin asukkaat lisäämään oman kotiympäristönsä
viihtyisyyttä kukkaistutuksin ja viherelementein.Istutuslaatikoita, ruukkuja,pensaita
ja puita enemmän. 
Istutustapahtumia, kampanjapäiviä, vapaaehtoisverkoston kokoaminen jotka
pitävät huolta mm. siisteydestä. Kaupungilta multaa, kasveja ja kukkia sekä
rahoitusta hankkeen koordinointiin. Tarvitaan koordinaattori, joka yhdessä
asuinalueiden yhdistysten esim. asukas- ja kaupunginosayhdistysten kanssa
koordinoi eri kaupunginosissa.

Eteläinen 299 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/299

1045, 1339,
938

Kruununhaan rannat asukkaille 550 000 € Reittien paremmalla kunnossapidolla ja roskisten, puiden ja pensaiden lisäämisellä
sekä penkkien ja valaistuksen kehittämisellä saavutetaan parannuksia nopeasti.
Hankitaan alueelle lisää kasvillisuutta, erityisesti Hakaniemen sillan kupeeseen ja
Pitkänsillan sekä Tervasaarenkannaksen väliselle osuudelle. Lisätään myös
penkkejä ja roska-astioita sekä selvitetään valaistuksen kehittämistä.

Eteläinen 40 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/40

921 Heureka-kontti koulun pihalle 280 300 €  Ruoholahden ala-asteen pihalle sijoitettava kontti, jossa on sisällä samantyyppisiä
tieteeseen liittyviä kokeiltavia ja tutkittavia kohteita kuin Heurekassa. Konttia
käytetään ilmiöoppimiseen ja välituntitoimintaan. Oppilaat suunnittelevat yhdessä
opettajien kanssa, mitä konttiin tulee, mitä siellä tehdään ja miten sitä
hallinnoidaan. Välineitä ja asiantuntemusta lainataan/vuokrataan Heurekasta.
Kontti on lasiseinäinen ja esittelee koulun projekteja kaikille kiinnostuneille.

Eteläinen 326 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/326

767, 502 Eväskeidas koululaisille 62 150 € Eväskeidas on keskustaan retkille saapuville oppilaille tarkoitettu turvallinen ja
yhteisöllinen paikka nauttia retkieväitä. Tavoitteena on tarjota turvallinen alue ja
positiivinen kokemus vierailla kaupungilla.

Eteläinen 191 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/191

858 SIEMEN. Oodi-kirjastossa oleva
terapeuttisten kohtaamisten huone/tila.

215 000 € Oodi-kirjastossa oleva huone/tila, jossa olisi mahdollista keskustella ammattilaisen
(psykologi, psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti) kanssa mieltä askarruttavista
asioista, pyrkiä löytämään elämän pulmiin ja solmuihin ratkaisuja - kirjastossa kun
ollaan - myös kirjallisuusterapeuttisin keinoin.

Eteläinen 331 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/331

1146 Roskasta taiteeksi 35 000 € Rantojensiivoustalkoot, jossa kerätään mereen joutunutta, rantaan ja ruovikkoon
ajautunutta roskaa Lapinlahden ja Hietaniemen alueella.
Järjestetään työpajoja, jossa roskista tehdään installaatioita kierrätystaiteeseen
perehtyneiden taiteiljoiden opastamana ja ohjaamana Lapinlahden puiston
alueella.

Eteläinen 159 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/159

968 Ernst Billgrenin taideteoksen kunnostus
Kampintorilla

55 000 € Kampintorilla sijaitsevan teideteoksen kunnostus.

Eteläinen 346 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/346

169 Vapaa-ajantila Katajanokan ja
Kruununhaan nuorille

276 000 € Tarkoitus on vastata nuorisolle tyypilliseen kokooontumistarpeeseen. Toiminta
olisi alkuun kokeiluluontoista, pop-up-tyyppistä esim. vuoden kokeiluajalla.

Eteläinen 357 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/357

170 Koirapuisto Sibeliuspuistoon -
suunnitelma

200 000 € Hyödynnetään entistä minigolf aluetta Mechelininkadun varrella Sibeliuspuiston
kulmalla ja rakennetaan sinne koirapuistona.

Eteläinen 332 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/332

570, 747 Unioninkadun pyöräkaistat tasaisiksi 500 000 € Vaihdetaan Unioninkadun pyöräkaistojen noppakivet suuriin tasaisiin
luonnonkivilaattoihin Kaisaniemenkadun ja Unionikadun risteyksestä lähtien aina
Kirkkokadulle, tuomiokirkon nurkalle saakka. Tämä toimenpide parantaa
huomattavasti reitin pyöräiltävyyttä ja lisää siten pyöräilyn houkuttelevuutta niiden
kaupunkilaisten joukossa, joiden matka suuntautuu Kalliosta tai Hakaniemestä
Senaatintorin tuntumaan.



Eteläinen 75 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/75

908 Töölöntorin elävöittäminen erityisesti
jouluna

98 000 € Tehdään Töölöntorista joulukuun viikonloppuina kutsuva kohtaamispaikka
keskieurooppalaiseen tapaan. Kerätään ympärille kulttuuria uusissa ja tutuissa
muodoissaan, torikauppaa, maatilatori, iltaisin tunnelmavalaistus, glögitarjoilua ja
ohjelmaa.

Eteläinen 158 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/158

967 Fredrikin torin elävöittäminen 90 000 € Toria olisi ehostettava, jotta se voisi paremmin toimia asukkaitten ja ohikulkijoitten
ilona ja virkistyksenä. Tarkoitus on luoda torista kivikaupunginosan viihtyisä keidas,
jossa kaupunkilaiset voivat tavata, kahvitella, seurustella, ostaa kukkia,
vihanneksia, luomua tai järjestää pienimuotoista pop-up -myyntiä. Tilaisuuksien
järjestäminen olisi miellyttävää siisteissä ja toimivissa oloissa.

Eteläinen 24 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/24

518, 1135 Uimalaituri Lauttasaaren Vattuniemeen 300 000 € Rakennetaan turvallinen uimalaituri Lauttasaaren Ryssänkärjen kallioille.
Rakennetaan kallioon kiinteästi perustettu sään ja jään kestävä laituri vaadittavin
turvastandardein.

Eteläinen 29 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
etelainen/f/84/plans/29

613, 439 Lauttasaaren leikkipaikkojen face-lift 330 000 € Kuluneiden leikkipaikkojen viihtyisyyden ja toiminnallisuuden parantaminen
Katajaharjussa ja Hevosenkenkäpuistossa. Lisää istumapaikkoja, tekemistä, valoa ja
iloa kaikenikäisille.

Itäinen 63 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/63

1020 Luova leikkikontti- pilottihanke 155 000 € Tuodaan leikkikontti alakoulun yhteyteen lisäämään vapaan leikin osuutta lasten
arjessa. Leikkikontti lisää ulkona tapahtuvaa leikkiä, vahvistaa kädentaitoja,
kehittää luovaa ajattelukykyä ja ongelmanratkaisutaitoja, sekä kehittää positiivisia
vuorovaikutustaitoja. Kontissa säilytetään vapaan leikin materiaaleja, jotka ovat
oppilaiden käytössä sovittuina, koulupäiviin sopivina ajankohtina.

Itäinen 64 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/64

1289, 888 Suunnitelma Kurkimoision
alppiruusupuistoksi

117 000 € Kurkimoision puiston alueelle rakennetaan alppiruusupuisto, jonka teemana ovat
erityisesti suomalaisten, mutta myös muiden Suomessa kestäviksi todettujen
alppiruusulajikkeiden esittely. Puisto on ainutlaatuinen ja mukava retkikohde, ja se
lisää alueen yleistä viihtyisyyttä ja houkuttelee kävijöitä laajemminkin.

Itäinen 51 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/51

269 Uusi katuvalaistus Rantakartanontielle 100 000 € Asennetaan uusi kaksipuoleinen katuvalaistus Rantakartanontien kevyen liikenteen
väylälle ja ajotielle. Säilytetään lehmuskuja, ja käytetään valaistuksissa pehmeitä,
lämminsävyisiä led-valoja ja kohdennetaan ne vain kulkuväylille.

Itäinen 46 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/46

476 Koululaisten toiveita Haruspuistoon 35 000 € Hankitaan kaikkiin Itä-Helsingin leikkipuistoihin lisää toimintavälineitä lasten
käyttöön. Hankittava välineistö sisältää esimerkiksi liikuntavälineitä, hula-hula
–vanteita, palloja, mailoja, sekä uudet maalit ulos.

Itäinen 43 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/43

1070, 156 Leikkipuistoruokailu idässä 100 000 € Laajennetaan kahden vuoden kokeiluna leikkipuistoruokailu suuremmalle alueelle
Itä-Helsinkiin sekä Östersundomiin. Leikkipuistoruokailu parantaa lapsiperheiden
hyvinvointia ja jaksamista, ja tarjoaa pienille koululaisille turvallisen
kesänviettopaikan, ohjattua toimintaa sekä lounaan.

Itäinen 47 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/47

331 Kallahden talviuintipaikka 46 000 € Rakennetaan Kallahteen talviuintipaikka palvelemaan kaikkia Vuosaaren asukkaita.
Parannetaan uintipaikan pohja, rakennetaan lyhyt laituri ja kaide sekä pukukoppi.
Lisäksi tuodaan rannalle laite, jolla avanto pysyy talvisin auki.

Itäinen 52 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/52

973, 521, 327,
325

Elämysten Mustavuori 280 000 € Tehdään Mustavuoren maastoon merkitty luontopolku, jossa on noin 20
kohdetaulua ja kaksi päätaulua. Ulkoilijoiden tukikohdaksi rakennetaan kota,
kuivakäymälä ja puuliiteri. Palkataan vuodeksi luonto-opas huolehtimaan kodasta
ja opastamaan luontopolulla.

Itäinen 54 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/54

263 Kesäteatteripaikka Vuosaareen 550 000 € Rakennetaan kesäteatteripaikka Vuosaareen. Teatterikatsomo ja esiintymislava
sijoitetaan kaupungin omistamalle käyttämättömälle tontille, tai mahdollisen
tyhjillään olevan rakennuksen yhteyteen. Budjetilla hankitaan katetut katsomo- ja
lavarakenteet, pukusuoja, wc, ja sähkö.

Itäinen 48 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/48

1268 Aurinkolahden uimarannan kivet 50 000 € Poistetaan Aurinkolahden uimarannalta vedenalaiset kivet vähintään 200 metrin
matkalta, ja 1,5 metrin syvyyteen asti. Kivien poistaminen lisää turvallisuutta ja
viihtyvyyttä Helsingin suosituimpiin uimarantoihin kuuluvalla rannalla.

Itäinen 42 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/42

825 Kallahden maja 140 000 € Kallahdessa metsätien varrella olevalle tyhjälle tontille rakennetaan merikonteista
kohtaamispaikka. Tila toimii asukaspaikkana, kahvi- ja infokioskina, sekä turistien ja
retkeilijöiden tukipisteenä. Laajaa ympäröivää aluetta palvelevassa
kohtaamispaikassa voi järjestää esimerkiksi kerhoja ja kokouksia, ja se toimii
pysähdyspaikkana ja porttina matkalla Kallvikin niemelle.

Itäinen 65 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/65

337, 1005 Portaat: Alakivenpuistoon Alakiventie
10, ja Kontulan kelkkapuistoon Porttitie

183 000 € Rakennetaan 100 juoksumetrin kuntoportaat Alakivenpuistoon. Kuntoportaat ovat
kaikkien alueen asukkaiden käytössä, ja ne sopivat kaikenlaiseen kuntoiluun
hikiliikunnasta lämmittelyyn.



Itäinen 49 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/49

1282, 1244 Elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä yhdessä
lepakoiden kanssa sulassa sovussa

163 000 € Tuodaan ikäihmisille ja lapsille soveltuvia penkkejä Vartiokylänlahden ympäri,
Puotilan venesatamaan sekä Juorumäelle. Asennetaan valaistus venesatamaan ja
Juorumäelle ottaen huomioon lepakoiden elinolosuhteet. Tavoitteena on saada
alueella ulkoilevat liikkumaan ja nauttimaan luonnosta turvallisesti ja viihtyisästi.

Itäinen 59 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/59

540, 525, 1198,
1157

Vuosaaren elävä kartano 200 000 € Mahdollistetaan Nordsjön kartanon asukaskäyttö palkkaamalla projektityöntekijä
kartanolle koordinoimaan toimintaa vuodeksi. Monikäyttöisessä kartanossa voi
järjestää esimerkiksi musiikkitoimintaa, kesäteatteria, asukkaiden kokoontumisia,
yhdistysten tapahtumia, pienimuotoista kahvilatoimintaa sekä erilaista
harrastustoimintaa. Budjettia käytetään myös paikan kaluste- ja
tarvikehankintoihin.

Itäinen 67 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/67

558 Puotila liikkuu ja kuntoilee 290 000 € Tuodaan ulkoliikuntalaitteita sekä pururata Puotinkylään, Valtin kentän yhteyteen.
Monipuoliset liikuntamahdollisuudet lisääntyvät kaikille lähialueen asukkaille, ja eri-
ikäiset ihmiset kohtaavat toisiaan liikunnan parissa. Ulkokuntosaliin hankitaan 4-5
kuntoilulaitetta, ja pururata rakennetaan kentän ympäri.

Itäinen 69 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/69

700 Kesätyöseteli 8.luokkalaisille 600 000 € Laajennetaan kesätyöseteli koskemaan myös 8.luokkalaisia. Nuoret tarvitsevat
työkokemusta tulevaisuutta varten ja mahdollisuuksia ansaita taskurahaa.
Toteutetaan 300 euron arvoinen kesätyöseteli 8.luokkalaisille määräaikaisena
kokeiluna, ikäryhmää koskevat lait ja säädökset huomioiden.

Itäinen 60 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/60

276, 138, 1020,
1023, 1404,
763

Puotilan Olkkari 463 200 € Perustetaan kahdeksi vuodeksi kaiken ikäisten vapaa-ajan paikka, jossa
järjestetään toimintaa erityisesti koululaisille ja nuorille. Asukaskahvila,
kädentaitoverstas ja ryhmätila ovat porrastetusti kaikkien käytössä. Vuokrataan
tila, palkataan koordinaattori, lasten ja nuorten ohjaajat, sekä käsityöohjaajat.
Budjettia käytetään myös tilojen sisustukseen, materiaalihankintoihin, sekä
tiedottamiseen.

Itäinen 55 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/55

1207 Uutelan viljelypalstojen kukoistus
yhteiseksi iloksi

173 000 € Rakennetaan Uutelan palstaviljelyalueen ulkoilijoille ja viljelijöille selkeä ja
turvallinen pääväylä, varmistetaan viljelijöille kasteluvesi ja avataan oman ruoan
kasvatuksen ilo yhä useammalle kaupunkilaiselle. Kunnostetaan palstoja ja
tuodaan viljelylaatikoita kaupunkilaisten vuokrattavaksi. Hanketyöntekijä koordinoi
kunnostus- ja palstakummitoimintaa 6 kuukauden ajan.

Itäinen 155 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/155

294, 1430 Valaistusta Ramsinrannan ulkoilureitille 100 000 € Asennetaan uusi valaistus pimeitä vuodenaikoja varten Vuosaaren läpi kulkevalle
rantaraitille, välille Palmsenpolku ja Kallahdenraitti. Uusi valaistus mahdollistaa
turvallisen ympärivuotisen ulkoilun Vuosaaren rantaviivaa pitkin.

Itäinen 58 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/58

1321 Kuningatar 208 000 € Villa Kuhlefelt huvila peruskorjataan lisärakennuksineen monipuolisempaa
asukaskäyttöä varten. Huvila korjataan, ja rakennusta hallinoiva taho tai
projektityöntekijä koordinoi huvilan toimintaa, ja vuokraa tilaa alueen asukkaiden
ja muiden toimijoiden käyttöön. Kohderyhmää ovat lähiseudun asukkaat,
yhdistykset, koululaisryhmät, seniorit, matkailijat, harrasteseurat ja ulkoilijat.

Itäinen 185 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/185

1234, 575 Ympäristökasvatusta viherkatolla 87 000 € Rakennetaan luonnonmukainen viherkatto väliaikaiseen tai kevytrakenteiseen
kohteeseen. Lisäksi rakennetaan Vesalan koulun pihalle pihaviljelyalue.
Suunnitelman tavoitteena on lisätä viherkattoja erityisesti väliaikaisten
paviljonkipäiväkotien, -koulujen ja leikkipuistojen yhteyteen, jolloin niitä voidaan
käyttää myös ympäristökasvatuksen ja luonnonharrastuksen välineinä.

Itäinen 57 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/57

1273, 792, 693,
1217

Luupin nuorisotilat kaikkien käyttöön
esteettömänä

150 000 € Remontoidaan Luupin nuorisotila esteettömäksi, jolloin tilat saadaan
tehokkaampaan käyttöön myös päivisin. Varmistetaan esteetön kulku
nuorisotalolle ja juhlasaliin, esimerkiksi rakentamalla tilaan avohissi. Lisäksi
varataan kaappitilat vakituisten käyttäjien käyttöön.

Itäinen 215 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/215

521 Muistiraitti - merkityksiä kaikille
vuosaarelaisille

116 000 € Muistiraitti liikuttaa, laulattaa ja yhdistää vuosaarelaisia ikään, kuntoon tai
muistisairauteen katsomatta. Suunnitellaan 2-3 erimittaista, esteetöntä raittia,
joiden varrelle sijoitellaan penkkejä sopivin välein. Raitit merkitään
värikoodikylteillä, ja niiden varrelle tuodaan liikuntaa, kulttuuria, ja musiikkia.

Itäinen 208 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/208

1214 Uimaranta Östersundomiin 200 000 € Rakennetaan Östersundomiin yleinen uimaranta, jonka voi sijoittaa esimerkiksi
Talosaareen tai Karhusaareen. Uimaranta voidaan toteuttaa pienimuotoisena ja
valvomattomana. Uimaranta-alueelle tuodaan pukukoppi, kuivakäymälä,
nuotio/grillipaikka, pelikenttä, hiekka/nurmikko –alue, pyöräparkki sekä laituri.



Itäinen 236 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/236

1290 Broändan purosta viihtyisyyttä kaloille ja
ihmisille: Broändan puron kunnostuksen
suunnittelutyö

40 000 € Suunnittelutyö Broändan puroalueen kunnostamiseen. Suunnitelmassa
huomioidaan puroalueen kunnostaminen, puron siistiminen, matalampien kohtien
syventäminen, sekä lammen kaivaminen luonnonsuojelualueelle. Puron
kunnostamisen kustannusarvion tekeminen vaatii erillisen suunnittelutyön, johon
OmaStadi –budjettia käytetään.

Itäinen 218 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/218

761 Vuosaari Kangaslampi Ilveskorvenpuisto - se ylittää alueellisen määrärahan.

Itäinen 221 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/221

787 Frisbeegolfrata Itä-Helsinkiin 210 000 € Rakennetaan frisbeegolf –rata Östersundomiin. Budjettiin on laskettu 18-korinen
rata harjoituskoreineen ja opasteineen.

Itäinen 241 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/241

996 Korttelipihan kaltaiset yhteiset alueet
monille viihtymiseen ja toimintaan

50 000 € Hiekkalaiturintiellä sijaitsevan korttelipihan kunnostamisen tavoitteena on tuoda
asukkaita tutustumaan toisiinsa ja viettämään aikaa yhdessä. Pihalle rakennetaan
sulkapallokenttä, keinut, varusteiden säilytystila, sekä tuodaan istutuksia ja
penkkejä.

Itäinen 217 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/217

605 Liikuntapuisto Mellunmäkeen 60 000 € Rakennetaan Mellunmäkeen kaikenikäisille soveltuva liikuntapuisto. Puisto lisää
ihmisten liikkumista ja edistää terveyttä. Lihaskuntolaitteiden lisäksi tuodaan
liikuntapuistoon myös tasapainoa harjoittavia laitteita.

Itäinen 248 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/248

1157, 138, 149,
792, 763

Nuorisotilat: Idän nuorisotilat 35 000 € Kehitetään ja päivitetään nuorisotilojen viihtyisyyttä, ja hankitaan idän
nuorisotaloihin uusia välineitä ja tarvikkeita.

Itäinen 247 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/247

1253 Liikuntapuisto ja ulkoakrobatia-alue
Östersundomiin

230 000 € Rakennetaan ulkoliikunta- ja akrobatia-puisto Östersundomiin, Sakarinmäen
koulun viereen. Kaikenikäisten liikuntapuistossa voi vetää hikitreenin, tasapainoilla
ja kiipeillä, tai rauhoittua syömään eväitä piknikille. Liikuntapuistoon rakennetaan
ulkokuntoilualue, ulkoakrobatia ja parkour –alue, kiipeily- ja temppuilualue,
valaistus, tavaroiden säilytysmahdollisuus sekä istutuksia.

Itäinen 256 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/256

887, 1359,
1248

Itä-Helsingin paikallishistoria näkyväksi 150 000 € Tehdään Itä-Helsingin paikallishistoria tutuksi infotauluilla Vuosaaren
historiallisissa kohteissa. Tuodaan Aurinkolahden kalliolle ankkuri kuvastamaan
Vuosaaren merellisyyttä ja laivaliikennettä. Lisäksi rakennetaan labyrinttiteos
lisäämään alueen viihtyisyyttä.

Itäinen 266 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/266

1141 5000 päiväkotilasta teatteriin 150 000 € Tarjotaan 5 000 päiväkotilapselle teatterin-, sirkuksen-, tai muun esittävän taiteen
kokemuksia. Varataan Vuotalo, Stoa tai muu sopiva tila, ja viedään päiväkotilapsia
nauttimaan kulttuurista yhdessä päiväkodin henkilökunnan kanssa. Budjettia
käytetään henkilöstökuluihin, ammattiteatterien tuotantokuluihin ja tilavuokriin,
tarjoiluihin, sekä tiedotukseen ja viestintään.

Itäinen 280 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/280

276, 540, 1157,
149

BTF-nuorten harrastetila Columbukseen:
Nuorten harrastetila Columbukseen

100 000 € Avataan kauppakeskus Columbukseen nuorten harrastetila, jossa tarjotaan hip-hop
–kulttuuriin liittyvää toimintaa ammattitaiteilijoiden johdolla. Tilan ohjelmaan
kuuluu mm. breakdance –ohjausta, graffiti/rap/DJ/beatbox –työpajoja, kahvila ja
infopiste, sekä erilaisia nuorten suunnittelemia tapahtumia. Budjettia käytetään
tilavuokriin, ohjaajien palkkoihin, sisustukseen sekä kahvilatarvikkeisiin.

Itäinen 362 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/362

1391 Päivitä monitoimitalo Rastiksen juhlasali
tähän päivään

90 000 € Uudistetaan Rastiksen juhlasalin tekniikkaa, verhoillaan katsomon istuimet sekä
vaihdetaan lavaverho. Päivitetty sali mahdollistaa esimerkiksi tanssi-, teatteri- ja
musiikkiesitysten, elokuvaesitysten, juhlien, kokousten sekä kerhojen
järjestämisen. Ulkopuoliset yksittäiset järjestäjät, kuten erilaiset yhdistykset
voisivat vuokrata salia omia tapahtumiaan varten.

Itäinen 61 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/61

1194, 278, 111 Ympäristötaide paikallisidentiteetin ja -
historian luovana voimana

595 000 € Tuetaan paikallisista tekijöistä esiin nousevia elementtejä ympäristötaiteen keinoin
maalaamalla Myllypuroon, tien varteen vesiputousseinä, sekä rakentamalla
Vuosaaren jätemäelle VUOSAARI –kyltti. Ympäristötaiteella vahvistetaan ja
kaupunginosien identiteettiä, tunnistettavuutta ja viihtyisyyttä.

Itäinen 223 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/223

1172 Uutelan ja Skatan tilan ulkoilualue
viihtyisäksi

75 000 € Kohennetaan ja raivataan Uutelan ulkoilualuetta sekä kunnostetaan Skatan tilan
ympäristöä. Rakennetaan tilan ympärille perinteiset riukuaidat, kunnostetaan
navetan kivimuuri, lisätään valaistusta, korjataan vanha lato, tai rakennetaan
hiekkakentälle vaja kodan polttopuiden säilytystä varten. Luonnon kauneus ja
viihtyisä ympäristö tekevät hyvää meille kaikille.

Itäinen 201 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/201

1062 Tapahtuma-sähköpistorasiat pohjois-
Vuosaaren ostarin puistoalueelle

45 000 € Asennetaan sähköpistorasioita Pohjois-Vuosaaren puistoalueelle ja helpotetaan
asukastapahtumien järjestämistä. Tapahtumien lisääntyminen nostaa alueen
profiilia ja elinvoimaisuutta. Tapahtumat vahvistavat alueiden välistä
yhdenvertaisuutta ja lisäävät asukkaiden ylpeyden tunnetta omasta lähialueesta.



Itäinen 318 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/318

1212, 926, 202,
1430, 557

Lisää viihtyisyyttä Vuosaareen ja koko
Itä-Helsinkiin

113 000 € Hankitaan lisää roska-astioita, penkkejä rantakadulle sekä kampanjoidaan
siisteydestä päiväkodeissa, kouluissa ja paikallisissa lehdissä. Lisäksi tuodaan
julisteita ja banderolleja metroasemille. Budjettia käytetään roska-astioiden,
penkkien, sekä banderollien ja mainosten teettämiseen.

Itäinen 50 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
itainen/f/72/plans/50

1063, 1143,
276, 1261, 478,
138, 1060,
1136, 139, 826

Mitä iistimpää, sitä siistimpää -
yhteisöllistä kulttuuritoimintaa Itä-
Helsinkiin

199 000 € Kehitetään alueellista kulttuuritoimintaa tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden
kanssa 2 vuoden projektissa. Palkataan alueelle tapahtumakoordinaattori,
varataan resurssit kulttuuriesitysten ja työpajojen järjestämiseen Itä-Helsingissä,
sekä tuetaan omaehtoista kulttuuritoimintaa kävelyfutiksen, lauluiltojen,
senioritanssien ja naapurustojuhlien merkeissä.

Kaakkoinen 98 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/98

952 Itä-Helsingin sähköpyöräkirjasto 35 000 € Hankitaan viisi sähköpyörää Roihuvuoren kirjastoon kokeilukäyttöön 2 vkon laina-
ajalla yli 15-vuotiaille kirjastokortin haltijoille. Tarkoituksena edistää kestävää
kaupunkiliikennettä ja lisätä iäkkäämpien asukkaiden toimintakykyä.

Kaakkoinen 99 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/99

407 Kivinokka kaikkien helsinkiläisten
kesäparatiisiksi

72 000 € Kivinokan kasvavan virkistyskäytön mukainen päivitys uimarannan varusteluun:
Neljä uutta pukukoppia maisemaan sopivaa mallia sekä ulkohuussi mallia
”Helsinki”.

Kaakkoinen 101 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/101

201, 1205,
1233

Popup-Olohuone 90 000 € Kokeillaan monikäyttöisen asukastilan perustamista keskeisellä paikalla
Herttoniemessä. Vuokrataan tila noin 100 m2 Silkkikutomolta tai sen läheisyydestä,
hankitaan tarvittava kalusto ja palkataan koordinaattori vuodeksi kehittämään
tilakonseptia ja etsimään pysyvää ratkaisua alueen tarpeisiin.

Kaakkoinen 102 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/102

1382 Tuhkimonpuiston kahlualtaan
muuttaminen DIY-skeittipaikaksi

40 000 € Muutetaan Tuhkimonpuiston entinen kahluuallas skeittipaikaksi. Teetetään
rakennepiirustukset sekä turvallisuussuunnitelma ja sovitaan ylläpidosta ja
vastuunjaosta alan harrastajien sekä Roihuvuori-seuran kanssa.

Kaakkoinen 103 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/103

1219, 243,
1348

Erätorin tapahtumapäivä 120 000 € Toripäivä Herttoniemen Erätorilla kerran kuussa lauantaina. Tapahtumavastaava
järjestää myyntipöydät ja -teltat, luvat, sähkön, siivouksen, wc:t jne. Pienviljelijät,
pienyrittäjät, käsityöläiset sekä harrasteryhmät myyvät tuotteitaan, paikalliset
yhdistykset järjestävät ohjelmaa. Myyntipaikat pidetään maksuttomina vuoden
kokeilujaksolla.

Kaakkoinen 104 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/104

823 Japanilaistyylinen kävelypolku
Kirsikkapuistosta Roihuvuoren
vesitorninmäelle

60 000 € Rakennnetaan japanilaistyylinen luonnonmukainen kävelypolku, jonka ei tarvitse
olla talvikunnossapidettävä eikä esteetön. Vesitorninmäeltä avautuu upea näköala
Kirsikkapuistoon ja kaupunkiin. Hanami-juhlan aikaan puistoa käyttää
kymmenettuhannet ihmiset.

Kaakkoinen 105 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/105

597 Residenssitaiteilijoita Laajasaloon 95 000 € Palkataan kaksi osa-aikaista yhteisötaiteilijaa rakentamaan taiteen keinoin
identiteettiä ja keskustelua voimakkaasti kasvavan Laajasalon erilaisten asukkaiden
välillä sekä tuomaan kulttuuria ja taidetta hieman katveessa olevalle saarelle.

Kaakkoinen 106 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/106

824, 227, 275,
501, 1230

Penkkejä ja roskiksia kävelyreiteille
Roihuvuoreen, Herttoniemeen ja
Laajasaloon

56 000 € Hankitaan 23 penkkiä vanhusten käyttämille reiteille sekä ulkoilualueille:
Roihuvuoren palvelutalon lähistölle, Herttoniemen Majavakallion ympäristöön
sekä Laajasalon Tullisaarenpuistoon. Lisäksi Majavakalliolle ja Tullisaareen
roskikset.

Kaakkoinen 107 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/107

1267, 505,
1241

Vartiosaari kaikkien virkistyskäyttöön
luontokohteena

195 000 € Lisätään Vartiosaaren kehittyvän virkistyskäytön edellytyksiä: Opastuskylttejä,
juomavesipisteitä, kaksi kuivakäymälää sekä luvallinen uimapaikka. Palkataan
saareen kesäksi opas ja tuotetaan uusi esite sekä kartta. Suojataan vesilintujen
pesimäalueet ja rantaruttojuuren kasvualue. Laiturikorjaukset on luvattu toteuttaa
jo muusta budjetista.

Kaakkoinen 108 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/108

124, 1352 Nyt herää Herttoniemen liikuntapuisto! 250 000 € Liikuntapuiston uudistuksen ensimmäisenä askeleena tehdään junioritekonurmi ja
sen ympärille jalkapalloaita. Alueen ulkoilureittien opaskartta ja kyltitys uusitaan.

Kaakkoinen 109 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/109

346 Tiiliruukinpuiston kunnostus 100 000 € Ränsistyneen puiston kunnostus: Penkkien korjaus, rantapenkereen korjaus,
laiturin uusiminen, uusi roskis sekä istutuksia.

Kaakkoinen 110 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/110

532, 1132, 346,
275, 501, 195,
798, 233, 217,
684, 1080

Viihtyisät puistot ja hoidetut
metsäalueet Laaja- ja Tammisalossa

161 000 € Yhdistetty suunnitelma Tammisalonpuiston sekä Laajasalon Yliskylän Humalniemen
viheralueen kunnostamiseksi ja varustelun parantamiseksi. Raivataan puustoa,
lisätään penkkejä ja roskiksia sekä rakennetaan Yliskylään sopivaan paikkaan
grillikatos.

Kaakkoinen 111 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/111

917, 599, 1434 Saaren suvi soi 250 000 € Kulttuuritapahtumien sarja Laajasalossa kesäaikaan hyödyntäen uusia ja vanhoja
tapahtumapaikkoja esim. Öljysäiliö 468, Ylistalo, Aino Acktén puisto, Kanavanranta,
kirjasto Saari.

Kaakkoinen 112 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/112

195, 1132, 843 Herttoniemenrannan puistoihin lisää
LED katulamppuja ja penkkejä.

115 000 € Lisätään Herttoniemenrannan puistojen turvallisuutta ja viihtyisyyttä asentamalla
25 LED-valaisinta sekä uusia penkkejä.



Kaakkoinen 113 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/113

532 Kukkasipulitalkoot kaikkiin Kaakon
kaupunginosiin

61 000 € Kahtena päivänä 15 yleistä talkootapahtumaa joka puolella Kaakkoista suurpiiriä.
Toinen päivä viikonloppuna, toinen arkena jolloin mukaan päiväkodit, koulut, ja
palvelukeskukset. Palkataan määräaikainen koordinaattori, joka tekee yhteistyötä
puistokummien, kaupunginosayhdistysten ym. kanssa.

Kaakkoinen 114 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/114

834 Itä-Helsingin rantareitin Strömsin
puistoalueen liikunta- ja leikkipaikka
Roihuvuoressa

470 00 Rapistunut leikkipaikka sekä jalkapallokenttä kunnostetaan ja uusia
liikuntavälineitä hankitaan palvelemaan kaikenikäisiä lapsista aikuisiin ja ikäihmisiin
Itä-Helsingin rantareitin varrella.

Kaakkoinen 115 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/115

179, 560 Tuorinniemen tanssipaviljonki takaisin! - Jälleenrakennetaan Tuorinniemen tanssipaviljonki alkuperäisten piirustusten
mukaisena. Sovitaan toiminnan ylläpitämisestä jonkin alan yhdistyksen kanssa.

se ylittää alueellisen määrärahan.

Kaakkoinen 116 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/116

407, 1347, 460,
217, 846

Grillikatokset 140 000 € Yhteinen suunnitelma eri paikkoihin grillikatoksia ehdottaneilta. Rakennetaan kuusi
uutta grillikatosta Laajasalon, Hevossalmen, Jollaksen, Tuorinniemen ja Kivinokan
uimarannoille.

Kaakkoinen 117 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/117

532, 195, 843,
1132

Herttoniemenranta siistiksi lisäten mm.
roskiksia ja laittamalla koirankakkapussi-
automaatteja.

140 000 € Lisätään roskiksia, koirankakkapussi-automaatteja, penkkejä ja valaistusta
Herttoniemenrannan kaduille ja puistoihin.

Kaakkoinen 118 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/118

919, 230, 1101,
429, 293, 848,
460, 651

Kaakon rantsut kondikseen 115 000 € Yhdistetty rantoja koskevia ehdotuksia. Parannetaan uimarantojen varustusta
Laajasalossa, Herttoniemenrannassa ja Mustikkamaalla. Rantoja seuraaville kevyen
liikenteen reiteille hankitaan kunkin kaupunginosien henkeen sopivaa varustusta,
mm. pingispöytiä ja muita pelialueita.

Kaakkoinen 119 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/119

1101 Soutuvene- ja kanoottipaikkoja
Strömsinlahdelle ja Porolahdelle

100 000 € Rakennetaan Strömsinlahdelle ja Porolahdelle pienet venevalkamat, jotka
soveltuvat soutuveneiden ja kanoottien vesillelaskuun ja säilyttämiseen.
Tarkoituksena edistää pienveneilyä sekä yhdistysten organisoimaa yhteisöveneilyä.

Kaakkoinen 144 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/144

963, 798, 407,
231, 1320

Ulkoliikuntapisteitä 450 000 € Uusitaan kuntoilulaitteet ja -telineet sekä valaistus neljään ulkoliikuntapisteeseen
Laajasalossa ja yhteen Kivinokkaan. Kohteiden valintaperusteeksi toteutetaan
kysely siitä, missä asukkaat liikkuvat ja paljonko nykyisiä pisteitä käytetään.

Kaakkoinen 202 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/202

689 Kuunaripuiston ulkoilureitin
kunnostaminen

50 000 € Parannetaan ulkoilureitin käytettävyyttä rakentamalla portaat reitin länsipään
kalliolle ja raivataan polkua sulkeva kasvillisuus.

Kaakkoinen 245 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/245

1075 Ilomäen päiväkodin pihasuunnittelu ja
pihasuunnitelman toteutus, Ilomäentie 9

250 000 € Teetetään pihasuunnitelma ja uudistetaan päiväkodin piha hyödyntäen
pelillisyyden ja liikunnallisuuden mahdollisuuksia. Huomioidaan toimivuus,
terveellisyys ja turvallisuus eri-ikäisten käyttäjien kannalta. Nyt piha on hiekkainen
ja muuttuu sateellla mutavelliksi.

Kaakkoinen 260 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/260

822 Vartiosaaren aurinkosähkölautta 160 000 € Kokeillaan kesäaikana liikennöintiä Reposalmen yli pienellä, noin 12 henkeä
kantavalla lautalla, joka toimii aurinkosähköllä. Palkataan veneenkuljettajan
pätevyyden omaava lautturi. Tehdään toteutuskelpoinen jatkosuunnitelma
yhteistyössä alan yritysten ja ideointiin osallistuneiden vapaaehtoisten kanssa.

Kaakkoinen 274 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/274

347 Puistomainen ulkoliikunta- ja
kohtaamispaikka Tammisaloon

240 000 € Hoitamaton kaupungin omistama tontti kunnostetaan maisemoimalla sekä
varustamalla vanhemmankin väestön käyttöön sopivaksi ulkoliikuntapaikaksi sekä
pienimuotoisten tapahtumien järjestämiseen.

Kaakkoinen 283 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/283

1089 Fillarireittejä maastopyöräilylle
Herttoniemen, Myllypuron ja Viikin
metsämaastoon

75 000 € Alamäkipainotteinen maastopyörärata Herttoniemen puretun hyppyrimäen
paikalle sekä lähimaastoihin. Toiminnan järjestämisestä sovitaan
maastopyöräilyseuran kanssa. Lajin harrrastajien lähimmät hyvätasoiset
harjoituspaikat ovat nyt Malminkartanossa ja Korsossa.

Kaakkoinen 288 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/288

1168 Hertsikan ala-asteen Hillerikujan koulun
piha kuntoon

65 000 € Ankeasta koulun pihasta tehdään viihtyisä ja turvallinen. Oppilaat mukaan
suunnittelemaan: toiveita mm. pesäkeinu, tavalliset keinut, kiipeilyteline,
turvahiekka, jalkapallomaalit ja pihan aitaaminen. Näin kannustetaan lapsia
liikkumaan välitunnilla ja vapaa-aikana.

Kaakkoinen 296 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/296

318 Leikkipaikka Stansvikin kartanopuistoon 120 000 € Väliaikainen leikkipaikka kasvavaan Kruunuvuorenrantaan muutamaksi vuodeksi,
kunnes Hopealaakson liikuntapuiston yhteyteen rakennettava leikkipuisto
valmistuu. Summa sisältää kunnossapidon ja turvatarkastukset (4 krt/vuosi).
Leikkivälineet voidaan aikanaan kierrättää toisaalle.

Kaakkoinen 297 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/297

1132 Herttoniemenrannan tievarsi
pysäköinnit 2:sta tunnista 4:ään tuntiin

- suunnitelma on palaute ja siitä puuttuu
konkreettinen toimenpide-ehdotus.



Kaakkoinen 336 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/336

637 Selvitys Aino Akcté-huvilan
kunnostuksesta

100 000 € Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen, vesivahingosta kärsineeseen huvilaan
tehdään täydellinen kuntotutkimus rakenneavauksineen sekä korjaussuunnitelma
ja sille rahoitussuunnitelma. Korjaamisen on vuonna 2011 arvioitu maksavan 994
000 euroa. Tavoitteena on jatkossa mahdollistaa huvilan käyttö ja vuokraaminen
tapahtumiin.

Kaakkoinen 353 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/353

1458 Riippusilta Vartiosaareen -  ylittää alueellisen määrärahan.

Kaakkoinen 356 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/356

1182 Liikuntatiloja hyötykäyttöön
lapsiperheille

35 000 € Palkataan osa-aikainen koordinaattori etsimään ja järjestämään tiloja
lapsiperheiden vapaamuotoiseen liikuntaan sekä tiedottamaan niistä
kohderyhmälle. Esikuvana Myllypuron Liikuntahulinat ja Herttoniemen kirkon
avoimet liikuntaillat. Ei tarvita varsinaista liikunnan ohjausta.

Kaakkoinen 363 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/363

682 Herttoniemen hyppyrimäen
pelastaminen

- se ylittää alueellisen määrärahan.

Kaakkoinen 364 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/364

1140 Kuntosali nuorille 70 000 € Nuorille oma kuntosalin Herttoniemeen, jossa he voisivat käydä ilmaiseksi tai
ainakin erittäin edullisesti.

Kaakkoinen 366 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/366

1257, 943, 293 Mustikkamaan ja Syötävän puiston
kehittäminen kaupunkilaisten käyttöön

50 000 € Ekologisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävään kaupunkiviljelykeskukseen rakennetaan
kiinteä toimintakatos ja kausikasvihuone, laajennetaan viljelyaluetta ja tehdään
maanparannus, Siistitään piha-aluetta, hankitaan kiinteitä pihakalusteita sekä
rantatien varteen penkki. Palkataan määräaikainen viljelykoordinaattori sekä
lisätään ja vakiinnutetaan kouluyhteistyötä.

Kaakkoinen 369 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kaakkoinen/f/83/plans/369

1448 Yhteisöllinen asukastoiminta ja
perhekahvila

96 000 € Perustetaan Kulosaareen asukastila, jossa paikalliset yhdistykset, yhteisöt ja
yksityishenkilöt voivat järjestää toimintaa. Vuokrataan tila enintään 100 m2
kahdeksi vuodeksi ja hankitaan tarvittava irtaimisto, lukitusjärjestelmä, siivous sekä
huolto.

Keskinen 81 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/81

185, 1191 Alppilan kuuskulmasta viihtyisä
kaupunkiaukio

40 000 € Alppilan kuuskulmasta kehitetään viihtyisä kaupunkiaukio. Ajorata kavennetaan
yhden ajokaistan levyiseksi ja vapautuvaa katutilaa muokataan
toiminnallisemmaksi istutuksin ja katutaideteoksin. Uusi aukiotila lisää alueen
viihtyisyyttä, helpottaa jalankulkua, lisää sen turvallisuutta ja parantaa
kivijalkaliikkeiden toimintaedellytyksiä.

Keskinen 76 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/76

1394, 441 Arabianrannan keidas 60 000 € Rakennetaan arabian rantapuistoon grillipaikka katoksineen, penkkeineen ja
pöytineen. Grillipaikka laajentaa rantapuiston käyttömahdollisuuksia kaikille.

Keskinen 77 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/77

1315 Rouhea työtila 125 000 € Kaupunki vuokraa kaupunkilaisten varattavaksi työtilan. Rouhea tila mahdollistaa
erilaisten tilaa vaativien töiden ja askartelujen tekemisen, joiden tekeminen
kerrostaloasunnoissa ei ole mahdollista.

Keskinen 78 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/78

667, 831, 982 Itä-Pasilan Esplanadi - Ehostamalla Arndt Pekurisen puisto ja Radanrakentajanpuisto  sekä parantamalla
puistojen läpikulkua saadaan aikaan Itä-Pasilan Espa - vihreä käytävä ja yhteistila
seudun asukkaille ja vierailijoille.

se toteutuu osana aluesuunnitelmaa.

Keskinen 79 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/79

1128, 1087 Kaupunkilaisten keidas Vallilan
Konepajalle

500 000 € Bruno Granholmin aukiolle luodaan kaikenikäisten kaupunkilaisten
kohtaamispaikka. Aukiosta tehdään pientapahtumien näyttämö pienellä
esiintymislavalla. Alueen viihtyisyyttä lisätään istutuksilla ja puisilla
oleskeluryhmillä.  Lisäksi aukiolle rakennetaan  liikuntapaikka ja leikkipaikka.

Keskinen 92 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/92

220 Nuorallakävelypaikka Suvilahteen - Suvilahden avonaiseen kaasukellaan rakennetaan pysyvä nuorallakävelypaikka
rkealla tapahtuvassa kävelyssä voidaan suoraan hyödyntään kaasukellon
teräsrakenteita sellaisenaan ja kaasukellon pohja voidaan päällystää hiekalla, mikä
mahdollistaisi lajin harjoittelun suuremmalle yleisölle.

alue on rakennustyömaana n. v:een 2022.

Keskinen 93 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/93

470 Lähiliikuntapaikka Alppilaan 315 000 € Rakennetaan Alppilan lukion hiekkakentälle lähiliikuntapaikka josta löytyy
asukkaiden ja ohikulkijoiden käyttöön kuntoiluvälineitä, miniareena,
katukoriskenttä ja parkourpuisto.

Keskinen 94 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/94

1126, 1394,
432

Kuntolaitteita ja ohjattua liikuntaa
Arabianrannan liikuntapuistoon

300 000 € Hankitaan laadukkaita ja kestäviä  kuntolaitteita ja kiipeilyseinä Arabianrannan
liikuntapuiston alueelle. Hyvät liikuntavälineet mahdollistavat ohjatun liikunnan
järjestämisen kaiken ikäisille kaupunkilaisille

Keskinen 85 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/85

207, 206, 933,
354, 351

Vanhankaupunginlahden rannat ja
palvelut

50 000 € Vanhankaupungilahden virkistysmahdollisuuksia ja pääsyä vesialueille parannetaan
perustamalla sinne soutuvenesatama ponttoonilaiturineineen ja
suoutuveneluiskineen.



Keskinen 90 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/90

265 Vanhankaupunginlahden kalastusolot 35 000 € Vanhankaupunginlahden kalastusmahdollisuuksien saavutettavuutta parannetaan
toteuttamalla lisää pysäköintipaikkoja. Lisäksi alueelle toteutetaan grillipaikka ja
kärryvarasto.

Keskinen 87 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/87

118, 1044,
1373, 1385

Porukat pihalle Hermannissa 420 000 € Parannetaan lähiliikkumisen mahdollisuuksia Hermannissa rakentamalla
Hermanninpuistoon katukoripallokenttä  ja  pienoisareena jalkapallon
pelaamiseen. Lisäksi puistoon hankitaan pingispöytä ja kiipeilyteline.

Keskinen 83 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/83

1337, 940 Koe Koskela! 93 000 € Lisätään Koskelaan kulttuurin kokemisen mahdollisuuksia tuomalla taidetta
katutilaan. Toteutetaan alueella mm. taidetyöpajoja, runomuraali, esityksiä ja
kyläjuhla Koskelan asukkaiden tekemänä. Projektia koordinoimaan palkataan
projektityöntekijä.

Keskinen 84 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/84

256 Elinkaaripuisto Toukolan rantapuistoon 220 00 Kunnostetaan Toukolan liikuntapuisto ja hankitaan helppokäyttöiset ja lainattavat
kuntoiluvälineet ja kiipeilyteline.  Liikuntaolosuhteiden lisäksi parannetaan yleistä
viihtyisyyttä istutuslaatikkoineen ja piknikpöytineen.

Keskinen 149 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/149

667, 1225,
1065

Valoisampi ja viihtyisämpi Itä-Pasila 228 000 € Vaihdetaan Itä-Pasilan jalankulkusiltojen harmaat levykaiteet läpinäkyviin
metalliverkkoihin sekä lisätään portaikkoihin valaistusta. Muutoksella alueen
yleisilme paranee ja Itä-Pasilassa liikkumisesta tulee viihtyisämpää ja
turvallisempaa.

Keskinen 88 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/88

653, 1026,
1322, 443,
1459, 649

Kallion liikunnalliset sydänpuistot 155 000 € Elävöitetään Karhupuiston, Matti Heleniuksen puiston, Torkkelinpuistikon ja
Pengerpuistikon toimintaa parantamalla puistojen yleisilmettä ja
toiminnallisuuksia. Lisätään mm. istutuksia, roskiksia, valaistusta ja esiintymislava
ja parannetaan puistojen valvontaa.

Keskinen 86 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/86

673, 1160 Koskela-Käpylä -alueelle
yhteisötyöntekijä

70 000 € Palkataan yhteisötyöntekijä, joka käynnistää ja tukee Koskela-Käpylä -alueen
asukkaiden ja yhteisöjen itseohjautuvaa toimintaa. Toiminnalla vahvistetaan
kahden maantieteellisesti lähellä, mutta toisistaan eriytyneen kaupunginosan
yhteisöllisyyttä konkreettisen yhdessä tekemisen kautta.

Keskinen 192 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/192

1035 Luontoelämyspolku Annalan
tammimetsään

165 000 € Parannetaa Annalan tammimetsän polkujen kulkukelpoisuutta ja perustetaan
liikuntaesteisille oma polku. Alueelle hankitaan kuivakäymälä kaikkien käyttöön
sekä tammesta tehtyjä pöytä-penkkiyhdistelmiä, luontosohvia, riippumattoja ja
ympäristötaidetta. Metsäteatteri runojen, akustisen musiikin ja teatteriesityksiä
varten.

Keskinen 225 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/225

951 Unelmien päiväkotipiha - Pääskylän piha
kuntoon!

77 000 € Kunnostetaan Pääskylän päiväkodin  ala- ja yläpihat ja hankitaan uusia
leikkivälineitä. Kunnostetut pihat tarjoavat nykyaikaiset puitteet erilaisten leikkien
ja päiväkodin toimintaan.

Keskinen 193 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/193

1356, 118,
1385, 1000,
1044

Hermannin ja Vallilan puistojen
kehittäminen

110 000 € Parannetaan Hermanninpuiston, Eläinlääkärinpuiston ja Violanpuiston
toiminnallisia mahdollisuuksia. Rakennetaan jalkapallon ja koripallon pelaamiseen
sopivat paikat, kiipeilyseiniä ja kuntoilulaitteita. Tavoitteena parantaa kouluikäisten
liikkumismahdollisuuksia alueella.

Keskinen 214 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/214

1356, 1385,
1000

Kartoitus Hermannin ja Vallilan
puistoista ja kehittäminen

- Hermannin ja Vallilan alueen puistot kartoitetaan ja niille tehdään kehittämis- ja
toteuttamissuunnitelma. Puistoja tarkastellaan niin, että ne palvelevat alueen
kaikenikäisiä asukkaita.

suunnitelmaan sisältyvä kartoitus on tehty
aluesuunnitelman yhteydessä 2016.
https://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/Kallio_
Hermanni_web.pdf

Keskinen 233 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/233

942 Kallion yhteisöllinen palvelulinja - on HSL:n toimivallassa

Keskinen 216 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/216

1000, 1349 Vallilan, Hermannin ja koko keskisen
alueen  toimitilojen kartoitus ja
kehittäminen

70 000 € Palkataan kaupungille projektityöntekijä tekemään Keskisen suurpiirin alueen
tilakartoituksen- ja suunnittelun. Tavoitteena on saada kokonaiskuva alueen
asukkaiden, yhteisöjen, yrittäjien ja kaupungin toimialojen erilaisista tilatarpeista
tulevaisuudessa.

Keskinen 285 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/285

185, 471 Estetään luonnonkivillä laiton pysäköinti
Alppipuistoon ja luodaan asukkaille
viihtyisyyttä.

35 000 € Linnanmäen kävijät pysäköivät autonsa toistuvasti väärin Alppipuistoon. Se
voidaan estää lisäämällä  puiston reunoihin luonnonkiviä estämään nurmikolle ajo.

Keskinen 234 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/234

976 Uimalaituri Merihakaan - Rakennetaan Kulttuurisaunan viereen uusi uimalaituri, jossa on hyvät, tukevat
portaat. Lisäksi asennetaan suihku sekä muutama pukukoppi erityisesti niitä
uimareita varten, jotka tulevat muualta Helsingistä.

alue on veneilyaluetta eikä sovellu uimiseen.

Keskinen 253 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/253

654, 453 Kurvista kouluun! -yhteisötaideteos 65 000 € Palkataan projektikoordinaattori eli Kurvi-talkkarin osa-aikaisesti. Kurvi-talkkari
kokoaa alueen asukkaista, yrittäjistä, taidekoululaisista ja asiantuntijoista ryhmän,
joiden yhteisssuunnitelun tuloksena tehdään suunnitelma turvallisuutta ja
yhteisöllisyyttä lisäävästä yhteisötaideteoksesta Kurvin ja Aleksis Kiven koulun
välille.



Keskinen 365 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/365

1160, 349, 874,
873, 880

Asukastila Käpylään 342 000 € Kunnostetaan Pohjolankatu 3-5 kiinteistö asukastilaksi. Tavoitteena mahdollistaa
avoin toimitila kaikille alueen yhteisöille.

Keskinen 89 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/89

504 Ilmasto- Galleria Konepaja-alueelle 72 000 € Konepaja-aluetta ja ympäristöä palvelemaan perustetaan Galleria fyysinen
taidegalleria ja toisaalta digitaalinen galleria. Vuokrataan gallerialle tila ja luodaan
digitaalinen älygalleria.

Keskinen 290 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/290

1131 Turvallinen ja viihtyisä Puu-Vallila 110 000 € Lisätään Puu-Vallilan alueelle roska-astioita ja koirankakkapussi-telineitä ja
parannetaan alueen valaistusta ja liikenteen turvallisuutta. Puu-Vallila. Teema:
Rakennettu ympäristö.

Keskinen 262 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/262

1100 Lisää valaistusta Arabianrannan
rantapuistoon

- Parannetaan Arabianrannan rantapuiston jalankulku ja pyöräilyväylien valaistusta.
Paremmalla valaistuksella parannettaisiin puiston viihtyisyyttä ja laajennettaisiin
puiston käyttöaikaa.

toimenpiteet ovat jo kaupungin
suunnitelmissa.

Keskinen 82 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/82

1102 Tapio Wirkkalan puiston viereisen
jalkakäytävän valaistus

35 000 € Parannetaan Tapio Wirkkalan puiston vieressä kulkevan kävely- ja pyörätien
valaistusta. Valaistuksen parantamisella ehkäistään vaaratilanteita ja tuodaan
taidepuistokaan esille pimeän aikaan.

Keskinen 368 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/368

366 Kalasataman Yhteisölaituri - Rakennetaan Kalasatamaan yhteisölaituri, joka mahdollistaa mm.
yhteispienvenepaikat, varpaiden lilluttamisen, turvallisen veneeseen ja kajakkiin
nousun, onkimisen, sekä yhteisöllisen hengailun.

se ylittää alueellisen määrärahan. 

Keskinen 293 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/293

1095 Osallistuva nuori - Kallion tulevaisuus! 65 000 € Aleksis Kiven peruskoulussa toteutetaan kaksi Gutsy Go -viikkoa, joiden aikana
nuoret haastetaan muutosagenteiksi omaan yhteisöönsä. Syntyy uusia
rauhaninnovaatioita, joista tuotetaan lyhytelokuvat vapaasti kaikkien nähtäväksi.

Keskinen 327 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/327

392 Tekonurmikenttä arabian peruskoulun
viereiselle hiekkakentälle

435 000 € Rakennetaan tekonurmikenttä Arabianranna liikuntapuiston hiekkakentälle.
Tekonurmikenttä palvelee Arabian peruskoulua, alueen asukkaita, nuorisotaloa,
leikkipuistoa ja urheiluseuroja.

Keskinen 300 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/300

905 Koripallokenttä hämeentien sillan alle 50 000 € Rakennetaan koripallokenttä Hämeentien sillan alle. Kentälle on tilaa skeittipaikan
vieressä. Maa tasoitetaan ja asfaltoidaan sen jälkeen kaksi aikuisten
koripallotelinettä, mahdollisesti myös matalampi koriteline, kentän rajat, muutama
penkki ja roskakori.

Keskinen 321 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/321

441 Syödään yhdessä ulkona 125 000 € Käynnistetää Arabianrannan Verkatehtaan puistoon pilottihanke uudenlaisen
avoimen ja yhteisöllisen ruokailu- ja ruuanvalmistuspaikan toteuttamisesta.

Keskinen 348 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/348

366 Mustikkamaa puutarhapiiri - suunnitelma ei perustu ideointivaiheessa
jätettyihin ehdotuksiin.

Keskinen 80 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/80

860, 1115, 353,
863, 842, 841

Pellervonpuisto ( Väinölänkallio) ja muu
Käpylä viihtyisäksi

170 000 € Parannetaan Käpylän puistojen mahdollisuuksia viihtyisään ja yhteisölliseen
kohtaamiseen. Lisätään puistoissa istutuksi, penkkejä, pöytiä ja roskiksia.
Tekemisen mahdollisuuksia lisätään mm. ulkokuntovälinein ja frisbeegolf-korein.

Keskinen 251 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/251

1259, 724, 723 Luku- ja kirjastonurkkaus ja biljardipöytä
Redin Olohuoneeseen.

78 000 € Vapaakaupungin tiloihin tuodaan kirjastokioski ja kelluva kuvakirjakokoelma.
Lisäksi tilataan lehtiä ja järjestetään digitaalisten lehtien lukumahdollisuus.  Tilaan
hankitaan biljardipöytä. Tavoitteena sivistyksen ja kokemusten saatavuuden
parantaminen kaikille ihmisryhmille.

Keskinen 351 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
keskinen/f/70/plans/351

197, 1322 Liikunnallinen kaupunkikuva 320 000 € Lisätään lähiliikuntapisteiden määrää sekä tavoitettavuutta keskisen Helsingin
alueella. Pisteillä on mahdollista järjestää kaupunkilaisille kesäkaudeksi
ohjaustoimintaa.

Koillinen 231 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/231

672, 639, 948,
585, 192

Edes onkilaitureita 60 000 € Vantaan- ja Keravajoen varrelle rakennetaan kolme laituria. Kaupungin
asiantuntijat määrittävät tarkemmin niille soveltuvat paikat. Ulkoilu alueella on
vilkasta, mutta joki on jäänyt tähän asti pusikkoisten rantojen takia osittain
hyödyntämättä.

Koillinen 128 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/128

1398, 380,
1325, 1370

Ulkokuntosali (HelsinkiGym) Siltamäen
urheilupuistoon

200 000 € Rakennetaan Siltamäen urheilupuiston parkkialueen läheisyyteen esteetön
HelsinkiGym-ulkokuntosali palvelemaan alueen asukkaita ja urheilupuistossa
vierailevia. HelsinkiGym tarjoaa selkeiden opaskylttien ja GR-koodin avulla
saatavien opasvideoiden avulla lähes ohjattuun liikuntatoimintaan verrattavan
mahdollisuuden liikkumiseen oman kodin läheisyydessä.

Koillinen 131 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/131

311, 935 Maarianmaan puisto ja Valentin
Konosen ulkoilureitti

430 000 € Maarianmaanpuistoon tuodaan ulkokuntoiluvälineet ja rakennetaan
koripallokenttä sekä amfiteatterimainen esiintymislava olemassa olevaa
puistosuunnitelmaa täydentäen. Lisäksi Viikinmäen, Pihlajiston ja Pihlajamäen
alueelle rakennetaan Valentin Konosen ulkoilureitti, joka laajentaa vanhaa 2,3
kilometrin pituista reittiä. Reitin varrelle tuodaan opasteet.



Koillinen 129 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/129

1331, 402 Kuntoportaat Suutarilan täyttömäelle 200 000 € Suutarilan täyttömäen luoteisrinteelle rakennetaan kuntoportaat olemassa olevan
ulkoilureitin läheisyyteen. Kuntoportaat ovat kaikkien käytössä ja luovat
mahdollisuuden myös tehokkaaseen harjoitteluun.

Koillinen 132 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/132

984 Gorillan perillinen - ympäristötaidetta
Latokartanon torille

130 000 € Latokartanon torille rakennetaan ympäristötaideteos. Taideteos piristää torin
nykyistä ilmettä sekä tuottaa iloa ja oivalluksia kaiken ikäisille. Teos ilmentää Viikin
luonnonläheisyyttä ja ekologisia arvoja, vahvistaen paikallisidentiteettiä.
Taideteoksen suunnittelee ja toteuttaa ammattitaiteilija yhteisöllisen
ideointiprosessin pohjalta.

Koillinen 138 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/138

630, 635, 242 Parannetaan Suutarilaa yhdessä! 448 000 € Suutarinkylän peruskoulusta tehdään vetovoimainen ja turvallinen, josta nauttivat
paitsi koulun oppilaat niin myös alueen asukkaat. Piha-alue kunnostetaan ja
rakennetaan uusia peli- ja leikkipaikkoja sekä hankitaan ulkopelivälineitä. Huonossa
kunnossa olevat sisätilat kunnostetaan ja hankitaan sisäpelivälineitä
välituntikäyttöön.

Koillinen 134 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/134

672, 523 Tapaninvainion rantapuiston
kehittäminen

300 000 € Tapaninvainion rantapuistoa kehitetään rakentamalla ja kunnostamalla
Kapteenskanmäen vanhaa puistoa sekä kulkureittejä. Ollilankentän viereen
rakennetaan uusia pelikenttiä ja uimarannan tuntumaan tuodaan
tapahtumasähköt. Alueelle tuodaan lisäksi roskiksia ja penkkejä. Rantapuiston
kehittäminen lisää Vantaanjoen varren toimivuutta ja viihtyisyyttä.

Koillinen 135 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/135

591, 568 Yhteisöllinen lähiliikuntapolku 482 000 € Rakennetaan liikuntapolku päiväkoti Poutapilven ja Ala-Malmin liikuntapuisto
välille olemassa olevaa reitistöä hyödyntäen. Päiväkodin vieressä olevan
lähiliikuntakentän yhteyteen rakennetaan ulkokuntosali, liikuntapolun varrelle
asennetaan levähdyspenkkejä, tasapainorata, sekä muita liikuntamahdollisuuksia.
Liikuntapolku kulkee kauniin Longinojan vartta ja kannustaa liikkumaan yhdessä,
yksin ja vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä!

Koillinen 130 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/130

1368 Pukinmäen aseman sisäänkäynnin
ehostaminen

75 000 € Pukinmäen juna-aseman ympäristöä elävöitetään tuomalla alikulkutunnelin
ulkopuoleiselle pienelle aukiolle pyöräteline, pyöreitä isoja kukkaistutuksia sekä
istuma-ryhmä. Toimenpiteillä on tarkoitus poistaa keskeneräisyyden tuntua,
nuhruisuutta sekä parantaa alueen turvallisuutta.

Koillinen 136 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/136

833, 237, 1025,
1177

Tapulin asukastila 189 700 € Kehitetään Tapulikaupunkiin yhteisöllistä toimintaa. Kaupunki palkkaa vuodeksi
koordinaattorin kartoittamaan mahdollisuudet asukastalon perustamiseen sekä
myöhemmin asukastalotoiminnan avaamiseen. Koordinaattorille varataan
budjettia myös asukastalon vuokraamiseen, kunnostamiseen ja toimintojen
aloittamiseen. Asukastila vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä luomalla tilan erilaisten
ihmisten kohtaamiselle.

Koillinen 141 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/141

1460, 1309,
598

MAU - Malmi Unity 160 000 € Projekti haastaa nuoret muutosagenteiksi omassa yhteisössään ja antaa nuorille
työkalut rohkeisiin rauhantekoihin. Vuoden mittainen projekti käynnistyy Gutsy Go-
sprinttiviikolla, jonka aikana nuoret kehittävät rauhaninnovaatioita ja toteuttavat
ne heti. Projektit kuvataan ja näytetään yhteisöensi-illassa. Toiminnan jatkamiselle
etsitään sopiva tila Malmilta ja luodaan toimintaa tukeva monialainen yhteisö.

Koillinen 137 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/137

127, 283 Kuntoportaita ja grillausta lähiluonnossa 230 000 € Alppikylänhuipun lounais-länsirinteeseen rakennetaan kuntoportaat. Portaiden
yläpäähän rakennetaan kivituhkakenttä, joka mahdollistaa asukkaiden yhteisten
tapahtumien järjestämisen, yhdessäolon ja pelaamisen sekä retkieväiden
syömisen. Huipulle pääsee myös pyörätuoleilla ja lastenrattailla loivaa etelä-
pohjoisrinnettä. Etelärinne maisemoidaan ja siistitään viheralueeksi. Nykyinen
puusto säilytetään ennallaan.

Koillinen 142 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/142

154, 1258 Koko kylä harrastaa 170 000 € Viikin ja Latokartanon alueelle palkataan kahdeksi vuodeksi työntekijä, joka
koordinoi lasten toiveista toteutettavat harrastukset eri järjestöjen kanssa sekä
tsemppaa ja ohjaa lapset harrastamaan. Harrastukset ovat ilmaisia ja ne
järjestetään alueen harrastustiloissa. Harrastamisen avulla luomme alueen lasten
ja nuorten välille positiivisen ja kannustavan yhteishengen, mikä ennaltaehkäisee
kiusaamista ja levottomuutta sekä luo lapsille uskoa omiin kykyihinsä ja
mahdollisuuksiinsa.



Koillinen 139 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/139

1328 Tapulikaupungin puistoihin vehreyttä ja
toimivuutta

155 000 € Tapulikaupungin viihtyisyyttä ja tietoutta alueesta vahvistetaan. Alueen
kulttuurihistoria tuodaan paremmin näkyväksi tuomalla Sikalanmäen tornin
viereen taulu, jossa kerrotaan Valtion sikataloudellisen koeaseman historiasta.
Lisäksi Sikalanmäen nyppylää korotetaan. Ajuripuistoon sijoitetaan nimikyltti ja
lisää penkkejä. Tapulikaupungin viihtyisyyttä vahvistetaan istuttamalla puita ja
tuomalla penkkejä ulkona oleiluun.

Koillinen 123 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/123

587, 583, 586 Pukinmäen liikuntapuiston uudistaminen 250 000 € Pukinmäen liikuntapuisto uudistetaan. Olemassa olevan hiekkakentän paikalle
tehdään tekonurmi, puistoon asennetaan koripallokorit, tukinnostolaite sekä
leuanvetotanko. Lisäksi puistoon sijoitetaan lyöntiseinät tennistä varten.
Uudistunut liikuntapuisto kannustaa liikkumaan ja luo hyvät puitteet myös
erilaisten liikuntatapahtumien järjestämiselle.

Koillinen 125 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/125

381, 847, 983 Puistola vehreäksi 72 000 € Puistola muuttuu entistä vihreämmäksi, vehreämmäksi ja kauniimmaksi
Suurmetsäntien varren maisemoinnilla, puita istuttamalla, kesäkukkaistuksia,
arboretum-alueen kohentamisella. Näillä toimenpiteillä Puistolasta saadaan
nimensä mukainen.

Koillinen 120 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/120

924, 768, 1407 Puistolan yhteisöprojekti
"Osallisuuskahvila Nurkka"

103 000 € Puistolan nuorisotyötä edistetään luomalla uusi toimintamalli
nuorisokahvilatoiminnan ympärille. Hankkeeseen palkataan kokopäiväinen
työntekijä, joka suunnittelee ja koordinoi toimintaa. Kahvilassa järjestetään
toimintaa teemoittain ja se tulee toimimaan eri sukupolvien kohtaamispaikkana.
Samalla "koko kylä kasvattaa" toimintaa saadaan jalkautettua käytäntöön, jolloin
yhteisön hyvinvointi parantuu.

Koillinen 124 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/124

795 Sointula - Pukinmäenkaaren
peruskoulun musiikin luokka moderniksi
soittotilaksi

119 500 € Pukinmäenkaaren peruskoulun musiikin luokka muuntuu hengailua kestäväksi,
soittoon motivoivaksi ja esiintymistä innoittavaksi oppimisympäristöksi.
Luokkatilan kalustus uudistetaan, varustukseen tehdään parannuksia sekä
äänitykseen luodaan uusia mahdollisuuksia. Uudistuksen myötä Pukinmäen nuoret
pääsevät tekemään musiikkia, hengailemaan ja harjoittelemaan helposti yhdessä
välitunneilla ja koulun jälkeen.

Koillinen 121 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/121

117 Tapanilan asema: rautatien ylittävän
sillan kaiteiden korotus

500 000 € Tapanilan aseman kohdalla radan ylittävän sillan kaiteet ovat hengenvaarallisen
matalat. Siltaa pitkin kulkee paljon mm. lapsia päivittäin ja viime vuosien aikana
sillalla on tapahtunut useita onnettomuuksia. Kaiteiden korottaminen parantaa
alueen turvallisuutta.

Koillinen 126 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/126

449 Puistonpenkkejä Viikinojanpuiston ja
Hallainvuoren ulkoilureitille

93 000 € Parannetaan Viikinojan ja Hallainvuoren ulkoilualueiden varustetasoa. Alueelle
hankitaan 10 penkkiä roskalaatikoineen sekä kaksi ruokailuryhmää sisältäen penkit
ja pöydän. Lisäksi alueen valaistusta parannetaan. Alueen varustustason
parantamisen kautta upeista maisemista metsässä, pellonreunassa ja viherkentillä
pääsee nauttimaan entistä paremmin.

Koillinen 189 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/189

948, 127, 332,
602

Laihan lompakon
liikuntamahdollisuuksia Koillis-Helsinkiin

- -- suunnitelmasta puuttuu konkreettinen
ehdotus eikä se perustu suunnitelmaan
liitettyihin ehdotuksiin.

Koillinen 150 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/150

1034, 1180,
291, 1204, 988

Save Savela - Pihlajamäen
nuorisopuiston kehittäminen

148 000 € Pihlajamäen nuorisopuistoa ja sen ympäristöä korjataan ja parannetaan. Alueelle
rakennetaan pumptrack-rata, tuodaan ulkokuntoiluvälineet sekä parannetaan
ulkopuutarhaa. Näin laajennamme nuorten harrastusmahdollisuuksia ja tuomme
eri lajien harrastajia yhteen. Samalla suosittu alue saadaan monipuolisempaan
hyötykäyttöön.

Koillinen 238 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/238

977 Fallkullasta kaikenikäisten
kohtaamispaikka

413 000 € Fallkullan kotieläintilasta kehitetään kaikenikäisten kohtaamispaikaksi. Nuorten
toimintojen oheen tuodaan kaikenikäisille sopivaa tietoa ja toimintaa, alueelle
rakennetaan kasvimaa, liikuntamahdollisuuksia parannetaan asentamalla
ulkokuntoiluvälineet sekä rakentamalla reitti ympärivuotiseen käyttöön. Toiminnan
kehittämiseen ja koordinointiin palkataan työntekijä.

Koillinen 143 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/143

312, 855 Yhteisötyöntekijä Jakomäkeen 189 700 € Jakomäen sydämeen perustetaan tunnetaitokeskus, joka tarjoaa tietoa ja
tapahtumia rakentavien tunteenkäsittelykeinoista. Hyvät tunnetaidot tukevat mm.
sosiaalisten suhteiden muodostamista ja ylläpitämistä, sekä työllistymistä ja
yksilöiden sekä yhteisön hyvinvointia. Hankkeeseen palkataan kahdeksi vuodeksi
työntekijä suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa.



Koillinen 254 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/254

1190, 1185 Kuntolaitteet Suuntimopuistoon sekä
puiston viihtyisyyden ja virikkeellisyden
parantaminen

95 000 Suuntimopuiston viihtyisyyttä, käytettävyyttä ja turvallisuutta parannetaan.
Puistoon asennetaan ulkokuntoilulaitteita ja tasaiselle nurmialueelle tuodaan
jalkapallomaalikehikot. Alueen ympäristöä siistitään poistamalla risukoita ja
istuttamalla kasveja. Niityn säilyttämisellä parannetaan hyönteisten
elinmahdollisuuksia.

Koillinen 261 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/261

1057 3D-tulostimien hankinta kaikkiin alueen
kirjastoihin

52 000 € Hankitaan 3D-tulostimet kaikkiin koillisen suurpiirin kirjastoihin, joissa niitä ei vielä
ole. Näin vahvistetaan alueen ihmisille tasavertaisia mahdollisuuksia käyttää ja
opiskella nykyaikaista digitaalista valmistustekniikaan lähellä asuinpaikkaansa. 3D-
tulostimen hankinta helpottaa alueen asukaiden käsityöharrastamista ja
taiteentekemistä.

Koillinen 272 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/272

1104, 324,
1204, 602

Savelan leikkipuisto 250 000 € Savelan puistoja kunnostetaan alueen aktiivisempaan käyttöön. Savelan
leikkipuiston välineet uudistetaan ja hankitaan ulkokuntoiluvälineet. Savelan
puiston frisbee golf korit uusitaan ja rakennetaan kuntoiluportaat. Alueen
kehittäminen parantaa alueen vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.

Koillinen 257 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/257

659 Pukinmäen aseman pysäkit H3183,
H3184

- -- on Helsingin kaupungin liikennelaitoksen
toimivallassa.

Koillinen 313 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/313

1417, 117, 977,
1424

Turvaa, Valoa ja Väriä Tapanilaan - TVVT 70 000 € Luomalla viihtyisyyttä ja tuomalla valoa aseman alueelle ja sen ympäristöön
luodaan turvallisuuden tunnetta sekä hyvää mieltä alueen asukkaille. Koira-
aitauksen valaistusta lisätään. Luodaan alueelle paikka, jossa asukkaat voisivat
järjestää tapahtumia yhdessä Tapanilan muiden toimijoiden kanssa.

Koillinen 282 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/282

1304, 801 Pukinmäen elävoittäminen /
yhteisöllistäminen

189 700 € Luodaan Pukinmäkeen paikka, jossa alueen ihmiset voivat tutustua toisiinsa,
aktivoituvat alueella sekä saavat tukea harrastustoimintaan. Asukastalo voisi
toimia Madetojan palvelutalon yhteydessä. Palvelutalolla on jo säännöllistä avointa
toimintaa alueella, mutta toimintaa voitaisiin kehittää palkattavan
hankekoordinaattorin avulla.

Koillinen 319 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/319

301 2 padel-kenttää Pukinmäen
liikuntapuistoon

110 000 € Rakennetaan kaksi kaikille avointa padel-kenttää ja Hankitaan riittävä määrä eri
ikäisille pelaajille sopivia mailoja joita voi lainata/vuokrata pelin ajaksi. Lisätään
liikunnan riemua ja eri ikäisten yhteisen tekemisen mahdollisuuksia.

Koillinen 133 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/133

1037, 1180,
925, 510, 1167

Kiillepuiston ja Sorsalammen
kehittäminen kulttuuri- ja
luontokeitaaksi

88 000 € Kiillepuistoon rakennetaan petankkikenttä ja ulkolava sähköpisteineen
lastenkulttuuri, teatteri- ja taide-esityksiä varten. Lisäksi Vuolukivenpuistossa
sijaitseva Sorsalampi kunnostetaan ja sinne tuodaan lisää penkkejä. Puistojen
kunnostus lisää kulttuuri- ja taidetarjontaa sekä kohentaa luonnonympäristöä
Pihlajamäessä.

Koillinen 122 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/122

1402, 469, 332 Puistolan lähiliikuntapaikkojen
lisääminen ja parantaminen

200 000 € Puistolan lähiliikuntapakkoja parannetaan ja luodaan liikuntamahdollisuuksia
kaikenikäisille. Puistolan liikuntapuiston viereistä kuntorataa pidennetään ja
sijoitetaan liikuntavälineitä lapsille ja nuorille sekä kuntovälineitä hiukan
varttuneemmalle väelle. Pienempi liikuntapaikka rakennetaan Nurkkatien
monitoimitalon viereen, missä hiekkakenttä muutetaan tekonurmeksi.

Koillinen 127 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/127

675 Puustellin metsän ulkoilureitit 155 000 € Uudistetaan yli 20 vuotta vanha luonnonmukaista polkua tavoitteena saada
viihtyisä ja käytännöllinen kulkureitti Uudisraivaajantieltä metsän läpi siellä
sijaitsevalle metsätielle. Reitin alkupää maisemoidaan luonnonmukaisesti ja
viihtyisäksi. Roska-astioita lisätään polun alku- ja loppupäähän. Lähiasukkaille ja
ulkoilijoille syntyy uusi ja parannettu reitti virkistys- ja ulkoilukäyttöön.

Koillinen 140 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
koillinen/f/81/plans/140

1153, 105 Liikuntaa ja hyvinvointia tukevia
palveluita ikäihmisille Koillis-Helsinkiin -
Lähelle kotia

50 000 € Edistetään ikäihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia tuomalla lähelle kotia
mielekästä yhdessä tekemistä. Palkataan työntekijä, joka koordinoi ikäihmisten
toiveista toteutettavat harrastukset. Toimintaa järjestetään muutaman kerran
viikossa eripuolilla koillista suurpiiriä.

Läntinen 14 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/14

1283, 1077,
979, 487

Yhteinen asukastila 126 925 € Konalan alueelle Ristikon kauppakeskukseen perustettava kaikenikäisiä
länsihelsinkiläisiä palveleva  monikäyttöinen asukastila. Asukastila edistää
kohtaamisia, uusien toimintojen ja harrastusten toteutumista sekä mahdollistaa
omaehtoisen toiminnan. Selvitetään kauppakeskus Ristikon 2 krs tilan vuokrausta
ja varustamista käyttöön sopivaksi. Osa-aikaisen työntekijän palkkaaminen
vuodeksi.

Läntinen 222 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/222

652, 1429,
1255

Koskipuiston ja Tali golfin ympäristön
viihtyisyys

115 000 € Koskipuiston ja Tali golfin ympäristö ja luonto pidetään tulevaisuudessakin siistinä
ja viihtyisänä paikkana, meille kaikille. Tavoitteena on myös tukea kaiken ikäisten
maksutonta liikkumista ja yhdessä tekemistä ja olemista mm. lisäämällä roska-
astioita ja lähiliikuntalaitteita.



Läntinen 20 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/20

713 Uusi lähiliikuntapaikka Etelä-Haagaan 250 000 € Uuden lähiliikuntapaikan rakentaminen Haagan peruskoulun viereiselle
hiekkakentälle. Liikuntapaikka edistäisi alueen yhteisöllisyyttä ja olisi asukkaiden ja
kolmen koulun vapaassa käytössä. Liikuntapaikka koostuisi monitoimiareenasta,
kuntoiluvälineistä sekä hiekka-alueesta, jossa voisi pelata esim. rantalentopalloa.

Läntinen 15 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/15

339, 642, 643,
691, 107, 1112

Unelmien Kannelmäki 73 000 € Kannelmäen aseman ja Sitratorin ympäristössä tapahtuva yhteisöllinen taidehanke
rohkaisee unelmoimaan entistä paremmasta asuinalueesta. Hankkeessa
toteutetaan erilaisia työpajoja, joissa asukkaiden Kannelmäki-unelmat pääsevät
esiin. Työpajoissa luodaan myös pysyviä parannuksia Sitratorin alueen
viihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Hanke huipentuu alueella tapahtuvaan
tempaukseen, esim. Kantsun taiteiden yöhön.

Läntinen 16 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/16

1419, 1411 Malminkartano Block-Party 52 000 €  Suuri kaupunginosatapahtuma levittäytyy vuorokauden ajaksi koko
Malminkartanoon. Ohjelmaa järjestetään kaikenikäisille, esimerkiksi bändejä,
katutaidetta, työpajoja, elokuvia, sirkusta ja teatteria. Palkataan tuottaja
koordinoimaan tapahtuman toteutusta yhdessä kaupunkilaisten kanssa.
Tapahtuma vahvistaa Länsi-Helsingin identiteettiä ja luo hyvinvointia ja iloa
alueelle.

Läntinen 10 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/10

136, 901, 899,
898, 900, 1295

Valpurinpuisto aktiivinen ja yhteisöllinen
keidas Meilahdessa

300 000 € Valpurinpuiston korjaus ja toiminnallisuuden monipuolistaminen eri kohderyhmät
huomioiden ja entisestään yhteisöllisyyttä kasvattaen. Meilahden alueen asukkaat,
päiväkodit, koulut, harrasteryhmät kuten partiolaiset saisivat puistosta
monipuolisesti palvelevan kohtaamispaikan, kun toiminnallisuuksia parannetaan ja
puistoa ehostetaan.

Läntinen 13 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/13

936 Haagan puron vesiekosysteemi tutuksi 125 500 € Opetus- ja havaintokohde koululaisten, päiväkotilasten ja perheiden käyttöön mm.
ekologia- ja ympäristökasvatukseen. Lisää kotiseudun tuntemista ja kiinnostusta
Haagan ja lähiseudun luontoon. Vesiekosysteemin opetus- ja havaintokohteiden
yksityiskohtaisen sisällön ja käytettävän teknologian suunnittelu yhteistyötahojen
kanssa.

Läntinen 19 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/19

970 Airsoft-kenttä 50 000 € Airsoft on joukkueurheilulaji, jossa toteutetaan pelikohtaisesti eri tehtäviä käyttäen
muovikuulia ampuvia ase-jäljennöksiä. Lajilla on paljon kiinnostuneita, jotka
haluaisivat turvallisen sekä ekologisen kentän monipuoliselle liikunnalle. Paikalle
pääsy helposti julkisen liikenteen avuin on meille sekä muille harrastajille hyvin
tärkeää. Tarvittaessa lainattavaa välineistöä tulisi myös hankkia.

Läntinen 21 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/21

1316, 750 Meilahden liikuntapuistoon
tekojääkenttä

- Talviliikuntakauden lisääminen ja liikunnan vaikutusten edistäminen. Tekojäärata
parantaisi alueen perheiden ja eri ikäisten asukkaiden lähiliikuntamahdollisuuksia
sekä kauempaa tulevien kaupunkilaisten liikuntapalveluita. Alueella on runsaasti
kouluja, jotka voivat luottaa liikuntatuntinsa onnistuvan luistinradalla.

kustannukset ylittävät alueellisen määrärahan.

Läntinen 276 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/276

335 Noin 600m pitkän ahkerassa käytössä
olevan rantapolun valot turvallisuuden
ja iltakäytön lisäämiseksi

84 000 € Lehtisaaren rantaraitin varrelle ehdotetaan valaistusta noin 600m matkalle. Reitti
on lähiliikkujien ahkerassa käytössä ja rantapolun valot lisäisivät turvallisuuden
tunnetta ja iltakäyttöä pimeään aikaan vuodesta.

Läntinen 220 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/220

106 Turvallinen koulureitti 52 500 € Kartoitetaan turvalliset pääreitit koululle ja lisätään näille turvallisuutta lisääviä
rakenteita sekä valaistusta ja merkintöjä. Liitetään turvalliset reitit karttaan.
Valitaan eniten käytettävät reitit 1-3 suunnasta kouluun nähden, ja rakennetaan
turvalliset teiden ylitykset tai ohjataan koululaisten reitti alikulkuun. Alikulkujen
valaistusta lisätään tarvittaessa.

Läntinen 71 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/71

885, 506 Ryytimaan puiston kunnostus 105 000 € Ryytimaan korttelipuisto on kaunis ja viihtyisä paikka alueen asukkaille. Puisto on
Tonttulan päiväkodin aktiivisessa käytössä. Suunnitelma on kunnostaa
leikkivälineet ja huvimaja ja hankkia yksi uusi kiipeilyteline/ muu leikkiväline
puistoon. Tavoitteena on tehdä puistosta viihtyisämpi ja turvallisempi alueen
lapsiperheille ja muille asukkaille. Tämä lisää puiston käyttöä ja luo yhteisöllisyyttä.

Läntinen 255 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/255

175, 339 Unelmien Sitratori - Sitratorin ilmettä kohennetaan mm. lisäämällä kukkaistutuksia, kunnostamalla
pintoja ja uusimalla kiveyksiä. (tapahtumasähkö?) Tehdään Sitratorista
Kannelmäen alueen asukkaiden yhteinen oleskelutila, jossa voi harrastaa, tavata
ystäviä ja järjestää tapahtumia.

toteutetaan osana kaupunkiuudistusta, jonka
esityöt käynnistyvät syksyllä 2019.



Läntinen 12 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/12

1447, 1033,
1024, 436,
1019, 1032,
1077, 571

Yhteinen yhteisökoordinaattori Etelä-
Haagaan ja Pikku-Huopalahteen,
asukastila Etelä-Haagaan

100 800 € Tavoitteena rakentaa asukkaiden ja kaupunginosiemme yhteistyötä hyödyntäen jo
olemassa olevia tiloja mm. Pikku Huopalahden Asukastaloa, Kyläpajaa ja Elsebon
tilaa. Tilojen toiminnan pyörittämiseen tarvitaan koordinaattori, joka kartoittaa
asukkaiden tarpeita, tuo yhteen ja luo omaehtoiselle toiminnalle mahdollisuuksia.
Yhdessä tekeminen edistää yhteisöllisyyttä sekä ehkäisee syrjäytymistä.

Läntinen 17 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/17

820, 1357,
1372, 1229,
1056, 1324,
409, 106

Kulkureitille turvallisuutta ja viihtyisyyttä
valaistuksella & katutaiteella

180 000 € Strömbergin kouluun ja leikkipuistoon kulkevat lapset ohjataan käyttämään
turvallista alikulkutunnelia. Nykyinen pimeä tunnelin valaistus on riittämätön.
Tavoitteena on myös estää tunnelin reunakiveyksellä istuskelu ja roskaaminen
(lasinsirut). Erityisesti lasten kulkureitit päiväkotiin, leikkipuistoon ja kouluun
turvallisiksi ja viihtyisiksi valaistuksen & katutaiteen avulla.

Läntinen 68 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/68

506 Rakennetaan Laajasuon urheilupuiston
yhteyteen pukeutumis- ja WC-tilat

380 000 € Tarjotaan Laajasuon urheilupuiston käyttäjille hygieeniset ja turvalliset huoltotilat.
Tällä hetkellä alueelta puuttuvat kokonaisuudessaan wc- ja pukeutumistilat.
Samalla parannetaan yleistä siisteyttä ja viihtyvyyttä.

Läntinen 224 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/224

341, 247 Pitäjänmäen urheilukentän
huoltorakennuksen ja katsomoalueen
kunnostus

250 000 € Peruskorjataan huoltorakennus kokonaan /rakennetaan uusi, wc,- pukuhuone- ja
suihkutilat, keittiö, valvontakoppi, varasto. Nykyaikaistetaan tila esteettömiksi.
Korjataan tai uusitaan katsomoalueen ja kentän penkit. Kohderyhmänä lapset ja
nuoret, päiväkodit, leikkipuistot ja koulut kuin yksittäiset eri-ikäiset kuntoilijat, sekä
monet pääkaupunkiseudun urheiluseurat huoltajineen.

Läntinen 44 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/44

343 Kuusikallion (Kuusitie-Pihlajatie 49)
maisemointi ja kalliotontin
palauttaminen entiseen loistoonsa

50 000 € Suunnitelma vaikuttaa myönteisesti kalliotontin ympärillä asuvien ihmisten,
metsätontilla leikkivien lasten ja ohikulkijoiden elämään, sekä erityisen
ainutlaatuisen kaupunkiluonnon eheyttämiseen ja ylläpitämiseen
Mannerheimintien varrella. Leikkipaikkana, picnic paikkana ja talvella
pulkkamäkenä pidetty takapiha muuttuu viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi.

Läntinen 195 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/195

1021, 885 Haagan kulttuuri- ja historiareitti - opi
historiasta puistoreitin kautta

52 000 € Kotiseutupolun ideaa ja Haagan kauppapuutarhoiden tarinaa elävöitetään
kehittämällä puistoreitti Haagan historiallisten paikkojen tutustumiseen. Puistoihin
asetetaan kohdetaulut kertomaan paikan historiasta sekä penkit ja
pöytäpenkkiryhmät. Vuonna 2020 kaupunki tulee aloittamaan puistojen
kunnostusprojektin, josta haetaan erikseen rahaa itse puistoalueiden kunnostusta
varten.

Läntinen 205 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/205

857, 1401 Urbaanit nuotiopaikat 120 000 € Länsi-Helsinkiin perustetaan kolme katoksellista grillauspaikkaa piknik-
pöytäryhmineen retkikohteiksi. Grillauspaikkojen kautta tuodaan esiin kauniita
kohteita lähiluonnossa ja innostetaan ihmisiä liikkeelle. Grillipaikat voivat myös
toimia matalan kynnyksen tapahtumapaikkoina, jossa kuka tahansa voi järjestää
lauluhetken, tähtitiirailutapahtuman tai vaikka kokkauskurssin.

Läntinen 211 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/211

802  Pop-up-ulkoilmaelokuvateatteri
Malminkartanon täyttömäen alueelle

91 500 € Malminkartanon täyttömäelle perustetaan ilmaiseksi elokuvia esittävä pop-up-
henkinen Jättärikino-ulkoilmaelokuvateatteri kesäkaudeksi 2020. Jättärikino tuo
kulttuuria keskustan ulkopuolelle ja on helposti saavutettavissa julkisilla
kulkuvälineillä. Elokuvateatteri lisää Länsi-Helsingin yhteisöllisyyttä, ja
elinvoimaisuutta ja tarjoaa kaikille mahdollisuuden nauttia ilmaiseksi
elokuvakulttuurista.

Läntinen 206 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/206

799 Ruskeasuon lankarullakioskin siirto
Ratsaspuistoon

70 000 € Ruskeasuon lankarullakioskin kuntotarkastus  ja esivelvitys siirtoon nykyisestä
sijaintipaikastaan Ruskeasuon Ratsaspuistoon. Kioski tarjoaisi sopivat palvelut, se
kokoaisi kaupunginosan asukkaita entistä tiiviimmin yhteen puiston käyttäjiksi,
tarjoaisi virkistystä ja virvokkeita puiston käyttäjille, levähdys- ja kahvittelupaikan
iäkkäille. Käyttö on paras tae kioskin ja sen suojelustatuksen säilymisestä.

Läntinen 210 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/210

1040 Pajamäkeen uusi lähiliikuntapaikka 200 000 € Pajamäen nykyinen pieni lähiliikuntapaikka tulee jäämään Patterimäen muutoksien
alle. Uusi lähiliikuntapaikka palvelisi pajamäkeläisiä, siirtolapuutarhan asukkeja ja
kaikkia ohikulkijoita ja lenkkeilijöitä. Lähiliikuntapaikka toisi alueelle myös
yhteisöllisyyttä, kun ihmiset voisivat kohdata siellä ja tutustua uusiin ihmisiin tai
lähteä liikkumaan tuttavien tai perheen kesken.

Läntinen 197 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/197

377 Thalian aukion parannustyöt 120 000 € Aukio kaipaisi päivitystä, kauniita valurautaisia lisävalaisimia ja penkkejä,
kukkaistutuksia aukion reunoille ja liiketilojen edustalle. Aukion sisällä oleva pieni
nurmikkoalue sellaiseksi, että siinä voi nauttia päiväkahvit ja alueen vanhuksetkin
voisivat nauttia ulkoilmasta turvallisesti, kauniissa ympäristössä. Bussipysäkin
taakse uusien kukkivien puiden istuttaminen lisäisi viihtyisyyttä.



Läntinen 207 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/207

607 Ulkokuntoiluvälineitä Pikku
Huopalahden puistoon

95 000 € Pikku Huopalahden puistosta saadaan virikkeinen, liikuntaan aktivoiva ja alueen
perheitä yhdistävä kuntoilualue. Kuntoilupuisto tukee Pikku Huopalahden ala-
asteen Liikkuva Koulu-projektia ja motivoi alueen eri-ikäisiä asukkaita aktiiviseen
kuntoiluun. Koululaiset voivat käyttää kuntoilupuistoa välitunnilla yhteisölliseen
liikkumiseen. Puisto rohkaisee asukkaita monipuoliseen kuntoliikuntaan.

Läntinen 230 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/230

1058 Jyrkinpuisto paremmaksi ja ympäri
vuoden liikuttavaksi!

120 000 € Reimarlan Jyrkinpuisto on kiipeilykallioineen ja hiekkakenttineen suosittu
liikkumispaikka. Paikka on päiväkotiryhmien sekä alueen asukkaiden säännöllisten
luontoseikkailujen ja -retkien kohteena. Alue kaipaa panostusta lasten
leikkipuistovarusteisiin, jolloin se tarjoaisi monipuolisia virikkeitä ympärivuotiseen
liikkumiseen. Alueen kaavassa on pitkään ollut suunnitelma puiston
kohentamisesta.

Läntinen 227 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/227

1056 Reimarlassa valoa ja maalia lasten
kulkureiteille ja kohtaamispaikkoihin

60 000 € Lisätään riittävää ja kiinnostavaa valaistusta lasten koulureiteillä sekä lasten
leikkipaikoissa ja niiden läheisyydessä. Erityisen pimeä kulkureitti kulkee
Pitäjänmäen koululta Omenapuiston läpi päiväkoti Kolkan ohi päiväkoti Tanelin
pihapiiriin. Perusvalaistuksella sekä sesonkivalolla tai vaikkapa heijastinpuilla
saadaan aikaan turvallisia ja elämyksellisiä kohtaamispaikkoja kaikille.

Läntinen 212 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/212

1148 Pikku Huopalahden ala-asteen viereisen
urheilukentän kunnostus

- Pikku Huopalahden ala-asteen urheilukenttä kaipaa oikaisua maa-aineksella.
Oikaisu mahdollistaa kentän jäädyttämisen talvella. Oikaisun jälkeen kenttä tulisi
päällystää keinonurmella. Kenttä palvelee alueen koululaisia ja nuoria sekä
urheiluseuroja. Tavoitteena on tarjota paremmat puitteet alueen ympärivuotiseen
käyttöön sekä paremmat mahdollisuudet erilaisten tapahtumien järjestämiseksi.

toteutuu osana perusparannusohjelmaa 2023.

Läntinen 249 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/249

993 Suihkulähde Pikku-Huopalahteen - Esteettinen, ympäristön viihtyvyyttä lisäävä elementti. Toimii myös Helsingin
käyntikorttina yhden pääväylän, Turun väylän, ja muun monipuolisen liikenteen
läheisyydessä. Tekninen toteutus samankaltainen kuin muissakin suihkulähteissä.
Suihkuavan veden korkeuden muutokset ja värivaihtelut mahdollisuuksien mukaan. 

Pikku-Huopalahti on niin matala, että
suihkulähdettä voi olla vaikea saada
toimimaan. Syvimpään kohtaan ei
suihkulähdettä voi asentaa, sillä siinä kulkee
reitti lahdenpohjukassa olevaan
venesatamaan. Lisäksi suunnitelma lisää
merkittävästi ylläpitokustannuksia, joita ei
mahdollista hakea osallistuvasta
budjetoinnista.

Läntinen 286 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/286

1463 Kirsikkapuisto (tai Kirsikkakumpare) 100 000 € Istutetaan 50 kirsikkapuuta Kannelmäen ja Malminkartanon välissä olevalle
pienelle kumpareelle. Kumpareelle tuodaan lisäksi istuimia ja roska-astioita.
Alueen omassa kirsikkapuistossa on mukava lueskella puiden varjossa ja
tulevaisuudessa siellä voidaan järjestää asukkaiden yhteisiä kirsikankukkajuhlia.

Läntinen 306 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/306

355 Piikapuiston alueen rakennukset
kaipaavat ehostusta

115 000 € Leikkipuisto Piikan yhteydessä oleville rakennuksille (Savipaja, Renki, Piikatalo ja
Mökkikoulu) tehdään julkisivuremontti. Siisti ja hyvin hoidettu julkisivu pysyy
paremmin puhtaana ja tekee alueesta turvallisemman tuntuisen.

Läntinen 259 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/259

756 Asukastalo Kannelmäkeen 460 000 € Kannelmäkeen perustetaan kaikkien asukkaiden yhteinen kokoontumistila, jossa
voi tavata ihmisiä, viettää aikaa ja harrastaa matalalla kynnyksellä. Tilassa
järjestetään asukkaiden hyvinvointia lisäävää toimintaa, kuten, taide-, kirjallisuus-,
käsityö- ja kielipiirejä. Lisäksi tilassa on alueen yhdistyksille ja yhteisöille oma
kokoontumistila. Tila vuokrataan aluksi kahdeksi vuodeksi ja toimintaa pyörittävät
palkatut työntekijät.

Läntinen 263 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/263

399 Esteetön kulttuuribussi saattajien kera 150 000 € Esteetön kulttuuribussi kuljettaa kotona asuvia ikäihmisiä ja palvelutalon asukkaita
erilaisiin tapahtumiin ja kulttuuririentoihin. Lisäksi päivittäiset asiointikäynnit
onnistuvat kätevästi kulttuuribussin ja saattajien kanssa. Hankitaan esteetön
pikkubussi, palkataan bussikuski ja yksi saattajatoiminnan koordinaattori. Saattajat
ovat koulutettuja vapaaehtoisia.

Läntinen 312 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/312

989 Mörssäriaukio maununnevalaisten
yhteiskäyttöön!

90 000 € Kunnostetaan Mörssärinaukiosta Maununnevan elävä keskus, jossa voi tavata
tuttuja, grillata ja pitää siivouspäivän kirpputoria. Ryteikkö raivataan, osa puista
säästetään, osa kaadetaan. Aukiolle tuodaan istutuksia, penkkejä ja pöytiä, grilli,
roskikset ja ilmoitustaulu.



Läntinen 317 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/317

433 Asukastalo Pohjois-Haagaan 80 000 € Perustetaan Pohjois-Haagaan asukkaille avoin harrastus- ja toimintatila. Tila olisi
avoinna myös iltaisin ja sieltä löytyisi mm erilaisia liikuntaryhmiä, luontotoimintaa,
vertaisryhmiä, kierrätyspiste sekä mahdollisuuksia osallistua
ympäristönhoitotalkoisiin. Toiminta johtaisi hyvinvoinnin lisääntymiseen ja
ihmisten arvostus kaupunkia ja kanssaihmisiä kohtaan paranisi.

Läntinen 350 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/350

1389 Kaupungin parhaat paikat: löydä, ihastu
ja vinkkaa kaverille!

35 000 € Tavoitteena on digitaalinen ja sosiaalinen alusta, jolle kaupunkilaiset voisivat itse
luoda päiväretkeilyyn ja ulkoiluun sopivia reittiehdotuksia ja jossa he voisivat
ehdottaa toisilleen mielenkiintoisia käyntikohteita. Hanke tukisi ekologista
lähimatkailua ja kaupunkituntemusta kaikille kaupunkilaisille.

Läntinen 352 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/352

1134 Lähiliikunta paikka Konalaan
Riukuharjulle

190 000 € Selvitetään viheralueen valjastamista lähiliikuntapaikaksi. Liikuntapaikka olisi
tervetullut lisä Riukuharjulla asuvien ihmisten käyttöön sekä lähialueen asukkaiden
ja urheiluseurojen sekä koulujen käyttöön, toimii myös pyöräilylenkillä olevien
treenipaikkana. 

Läntinen 349 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/349

616, 569, 1040,
1374

Pajamäen poluilta Aurinkokunnan
keskukseen: lähiluonto tutuksi ja
toimivaksi

300 000 € Suunnitelman tavoitteena on mahdollistaa ympärivuotinen, turvallinen ja
monipuolinen liikkuminen Pajamäen ulkoilureiteillä, puistoissa ja lähiluonnossa, ja
sitä kautta tukea kaikenikäisten ihmisten hyvinvointia ja vahvistaa heidän
luontosuhdettaan kaupungissa. Tavoitteena on lisäksi tehdä tunnetummaksi
Patterimäen laella sijaitsevaa Aurinkokuntamallia.

Läntinen 342 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/342

1202 Grunda ett arboretum med tillhörande
vandringsstig

140 000 € För att värna om det kulturhistoriskt och ekologiskt värdefulla området föreslås det
att stadens miljötjänster kartlägger artrikedomen i Kårböleparken, grundar ett
arboretum och inrättar en vandringsstig med tillhörande informationstavlor. Till
målgruppen hör alla lokala invånare som är intresserade av miljö, områdets
historia, friluftsliv, artrikedom och ekologi.

Läntinen 23 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/23

363, 1255,
1082, 800,
1016, 120, 859

Mätäjokilaakson helmet – opastettu
ulkoilureitti Mätäjoen varrelle

570 000 € Mätäjoen varrelle Malminkartanosta Strömbergin putouksen kautta Talin rantaan
luodaan yhtenäinen, viitoitettu ulkoilureitti. Reitin varrella on levähdyspaikkoja
piknikpöytineen ja näköalapaikkoineen. Reitillä on erilaisia teemoja, kuten luonto
ja historia. Reitti viedään myös digitaaliselle alustalle. Palkataan projektityöntekijä
kokoamaan paikallistietoa ja kartoittamaan luontokohteita ja historiallisia miljöitä
ja tuottamaan materiaalia.

Läntinen 291 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/291

816 Kaupunkiviljelyn alkeita yhdessä
oppimassa

35 000 Palkataan Antinniityn yhteisöpuutarhalle puutarhuri, joka opastaa alueen asukkaita
ja Kannelmäen peruskoulun oppilaita yhteisöviljelyn saloihin. Viljely on alkanut
Antinniityn puutarhalla osana kolmevuotista kulttuurihanketta. Palkattava
puutarhuri varmistaa hyvin alkaneen yhteisöviljelyn jatkumisen yhteistyössä
vapaaehtoisten kanssa. Hanke vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä ja lisää ihmisten
tietoisuutta viljelystä ja ruuantuotannosta.

Läntinen 11 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
lantinen/f/85/plans/11

412 Perheystävällinen frisbeegolfrata
Malminkaratanonhuipun maastoon

110 000 € Malminkartanonhuipun maastoon tehdään 10-korinen frisbeegolfrata, joka sopii
kaikenikäisille ja -tasoisille liikkujille. Rata on helposti saavutettavissa julkisilla
liikennevälineillä ja pyöräillen. Frisbeegolfradan yhteyteen rakennetaan kolme
levähdyspaikkaa piknikpöytineen.

Pohjoinen 8 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/8

620, 442, 529 Maunulan leikkipuiston
ulkoliikuntapaikkojen kunnostaminen

170 000 € Maunulan leikkipuiston pohjoisreunassa oleva kenttä kunnostetaan
monipuolisempaa käyttöä varten. Hiekkakenttä muutetaan tekonurmikentäksi,
koripallokenttä kunnostetaan, kentälle palautetaan jalkapallomaalit ja hankitaan
katettu pukeutumispenkki. Skeittiramppi kunnostetaan palvelemaan myös
scoottilaudan käyttäjiä.

Pohjoinen 6 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/6

612 Asukaspuistoihin toimintaa kaikille 158 000 € Pohjois-Helsingin leikkipuistojen tiloja avataan leikkipuistotoiminnan ulkopuolella
kaikkien asukkaiden käyttöön. Tiloissa järjestetään toimintaa kaikenikäisille, aluksi
erityisesti nuorille. Palkataan vuodeksi kaksi yhteisöpedagogia ja koordinaattori.
Kokeilu aloitetaan Etupellon puistosta ja laajennetaan mahdollisuuksien mukaan
muualle. Toiminta lisää yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta alueella.

Pohjoinen 2 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/2

941, 328 Koirapuisto Pirkkolaan 215 000 € Pirkkolan liikuntapuiston alueelle tehdään koirapuisto sekä isoille että pienille
koirille. Valaistussa puistossa on korkeat aidat ja eteinen.

Pohjoinen 9 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/9

740 Paloheinän metsiin talvireittejä
kävelijöille

- hanke on jo kaupungin suunnitelmissa ja
liikunnan budjetissa.



Pohjoinen 66 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/66

1041, 158 Treffipaikka ikäihmisille 189 700 € Tarjotaan ikäihmisille mahdollisuus yhdessäoloon. Palkataan projektityöntekijä ja
vuokrataan tila, jossa järjestetään ikäihmisille toimintaa osallistujien toiveita
kuunnellen. Rahaa varataan myös liikuntaesteisten kuljetusapuun. Tavoitteena on
luoda toimintamalli, joka ennaltaehkäisee yksinäisyyttä ja edistää eri ikäryhmien
kohtaamista. Vapaaehtoistoimijoita innostetaan mukaan toiminnan suunnitteluun
ja toteutukseen.

Pohjoinen 4 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/4

415, 1220, 957 Kulttuurikoordinaattori 70 000 € Palkataan kulttuurikoordinaattori tuottamaan tapahtumia ja lisäämään
yhteisöllisyyttä ja eritaustaisten ja -ikäisten ihmisten kesken pohjoisella alueella.
Keskuspaikkana toimii Maunula-talo. Kulttuurikoordinaattori innostaa ja aktivoi
ihmisiä osallistumaan mukaan vapaaehtoistoimintaan ja ottamaan kaupungin tilat
käyttöön. Tavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen, maahanmuuttajien
kotouttaminen sekä eri toimijoiden yhteistyön edistäminen.

Pohjoinen 41 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/41

958 Ulkoliikuntapaikka kaikenikäisille
Itsenäisyydenpuistoon, Oulunkylään

160 000 € Kaikenikäisille sopiva liikunta- ja oleskelupaikka Itsenäisyydenpuistoon. Nyt lähinnä
läpikulkupaikkana oleva puistoalue elävöitetään ulkoilusta ja liikunnasta pitävien
kaupunkilaisten käyttöön. Puistoon tehdään ulkoliikuntapaikka monipuoliseen
lihaskunnon ylläpitoon sekä piknik-pöytäryhmiä oleskeluun ja eväiden syöntiin.

Pohjoinen 73 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/73

413, 419 Maexmontan -puistosta Pohjois-
Helsingin tapahtumapaikka

230 000 € Oulunkylän Seurahuoneen edessä oleva Maexmontaninpuisto kunnostetaan
toimivaksi ja viihtyisäksi puistoksi. Puistolle tehdään kasvojenkohotus
kunnostamalla esiintymislavaa ja sen ympäristöä. Lavan ympärillä oleva lampi
kunnostetaan ja istutukset päivitetään korostamaan puiston henkeä. Penkkejä
kunnostetaan ja niitä lisätään. Seurahuonetta ja puistoa korostetaan
kohdevalaistuksella ja Seurahuoneen ja Larin Kyöstin tien välisen aluetta siistitään.

Pohjoinen 7 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/7

809 Kaupunginosaa elävöittävä
monitoimipiha Torppiksen koululle

180 000 € Torpparinmäen koulun pihasta tehdään alueen asukkaiden kohtaamispaikka, jossa
kaikenikäiset voivat tavata toisiaan liikunnallisten toimintojen parissa. Koulun
oppilaat ovat ideoineet uudelle pihalle mm. monitoimikaukalon, ulkopingispöytiä,
hämähäkkiverkon, kiipeily- ja kuntoilutelineen, keinut sekä taide- ja graffitiseinän.
Piha lisää alueen yhteisöllisyyttä, koulun alueen turvallisuutta ja aktivoi liikkumaan.

Pohjoinen 213 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/213

458 LUMO-keskus ( Luonnon
monimuotoisuuskeskus )

- on jo kaupungin suunnitelmissa. Toteutetaan
osana Haltiala-Niskalan hoito- ja
kehittämissuunnitelmaa.

Pohjoinen 265 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/265

592 Karavaanipolkupyörät päiväkoteihin 130 000 € Vuokrataan 20 sähköavusteista karavaanipolkupyörää alueen päiväkoteihin.
Pyörillä päiväkotiryhmät voivat liikkua helposti ja ekologisesti omassa
lähiympäristössään. Karavaanipyörän kyytiin mahtuu jopa 8 lasta kerrallaan.
Alueen kevyenliikenteenväylät ja ulkoilureitit tarjoavat hyvät mahdollisuudet
retkeillä pyörällä. Karavaanipyörät tuovat positiivista näkyvyyttä sekä
varhaiskasvatukselle että liikkumiselle.

Pohjoinen 281 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/281

985 Trampoliineja yleisiin puistoihin 100 000 € Oulunkylän liikuntapuistoon ja Maunulan leikkipuistoon asennetaan yhteensä kuusi
maahan upotettavaa trampoliinia. Trampoliinit lisäävät aktiivisuutta ja
mahdollistavat hauskan, matalan kynnyksen liikkumisen. Idea on tullut alueen
yläkouluikäisiltä, mutta trampoliinit palvelevat alueen asukkaita aina perheen
pienimmistä mummoihin ja vaareihin.

Pohjoinen 316 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/316

566, 1336 Avoin ateljee kuvataideharrastajille 38 000 € Tarjotaan alueen kuvataiteen harrastajille paikka, johon voi tulla tekemään
kuvataidetta ja verkostoitumaan muiden harrastajien kanssa. Avoimessa ateljeessa
on mm. pöytiä ja maalaustelineitä sekä riittävästi tilaa ja valoa työskentelyä varten.
Tiettyinä aikoina tilassa on ohjaaja, jolta voi esimerkiksi pyytää palautetta omasta
työskentelystä.

Pohjoinen 330 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/330

737 Liikuteltava esiintymiskatos ja tekniikka. 41 000 € Hankitaan alueelle koottava ja liikuteltava esiintymiskatos sekä yksinkertainen
äänentoistotekniikka kaupunginosatilaisuuksia varten. Alueella asuu paljon
aktiivisia kaupunkilaisia, jotka voivat järjestää pienimuotoisia tapahtumia, kun
tähän on aineelliset edellytykset.  Katoksen ja tekniikan hallinnasta ja
varauskalenterista huolehtii alueen asukasyhdistys tai -aktiivi korvausta vastaan.



Pohjoinen 338 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/338

159 Kesätöitä ja apua kesäaskareisiin 83 000 € Toteutetaan hanke, joka yhdistää alueen kesätöitä tarvitsevat nuoret ja arjen
askareissa apua kaipaavat asukkaat, erityisesti ikäihmiset. Koordinaattori saattaa
ihmisiä yhteen ja auttaa työntekijän palkkaamiseen liittyvissä asioissa. Nuoret
voivat toimia esimerkiksi seniorin juttukaverina, apuohjaajana kesäleirillä tai tehdä
pihatöitä. 1,5 vuotta kestävä hanke mahdollistaa nuorille työkokemuksen ja lisää
eri-ikäisten kohtaamisia. Tavoitteena on synnyttää myös pidempiaikaista
yhteistyötä.

Pohjoinen 344 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/344

991 Oma jooga/tanssinopettaja Pohjois-
Helsinkiin vuodeksi

65 000 € Pohjois-Helsingin alueelle palkataan vuodeksi kiertävä jooga- ja tanssinopettaja,
joka käy alueen kouluissa opettamassa joogaa oppilaille ja henkilökunnalle, sekä
satutanssia päiväkotien lapsille. Opetus tuo lasten elämään rauhaa, keskittymistä,
iloa ja kehonhuoltotaitoja. Opettajille jooga lisää työhyvinvointia ja jaksamista.
Opettajat myös oppivat taitoja, joita voivat hyödyntää opettaessaan lapsia.

Pohjoinen 5 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/5

1436 Muraali Oulunkylän jäähallin seinälle 38 000 € Oulunkylän jäähallin seinälle tehdään rakennuksen päätyseinän kokoinen muraali.
Liikuntateemainen taideteos toimii piristysruiskeena rakennuksen ilmeeseen ja
kutsuu ihmisiä liikunnalliseen elämään. Näyttävä teos ilahduttaisi liikuntapuiston
kävijöitä ja näkyisi myös vilkkaasti liikennöidylle Käskynhaltijantielle.

Pohjoinen 360 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/360

421 Muraalitaidetta Ogeliin 90 000 € Muraalitaidetta Ogeliin keskeisille paikoille alueen asukkaiden ja taiteilijoiden
kanssa.

Pohjoinen 361 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/361

415 Oulunkylästä pohjoisen yhteisöllinen
helmi

75 000 € Ogelilaisten oman teemavuoden aikana tehdään alueesta yhdessä vireämpi,
yhteisöllisempi ja viihtyisämpi. Palkataan työntekijä edistämään ja juurruttamaan
elävää kaupunkikulttuuria ja yhdessä tekemistä. Tuotetaan alueen toimijoiden
kanssa kulttuuritapahtuma, josta Oulunkylä tunnetaan tulevaisuudessa. Vuoden
aikana luodaan toimintamalli ja viestinnällinen alusta, jotka helpottavat
yhteisöllistä toimintaa ja tapahtumien järjestämistä myös jatkossa.

Pohjoinen 359 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/359

422 Oulunkylän torin elävöittäminen - suunnitelmaa ei ole tarkennettu pyynöistä
huolimatta ja se on jääänyt keskeneräiseksi.

Pohjoinen 3 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/3

1327, 931, 590 Scootti/skeittipuisto ja ulkotenniskenttä
Paloheinän majan läheisyyteen

- se ylittää alueellisen määrärahanmäärärahan.

Pohjoinen 22 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
pohjoinen/f/71/plans/22

902, 421, 455,
890

Jokeritaidetta: Taidetta läpi linjan 150 000 € Luodaan yhtenäinen taidekokonaisuus (2-3 taideteosta) Raide-Jokerin Oulunkylä-
Maunula-Pirkkola-rataosuuden varrelle. Taide tuo alueita lähemmäs toisiaan ja luo
viihtyisämpää kaupunkiympäristöä asukkaille.

Koko
kaupunki

72 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/72

1069, 1120 Helsinkiläisten kerrostaloasukkaiden
kukitustalkoot

399 000 € Kaupunki palkkaa kesäkukkakoordinaattorin, joka työllistyy hankkeen avulla
kevätkaudelle. Koordinaattorin tehtävänä on järjestää keväällä kesäkukkien
istutustapahtumia. Jalkakäytäville kannattaa perustaa värikkäitä ruukkupuutarhoja
ja istuttaa kesäkukkia kerrostalojen edustoille. Elinvoimainen katupuutarha
ilahduttaa ohikulkijoita, luo viihtyisyyttä ja turvallisuuden tunnetta alueen
asukkaille.

Koko
kaupunki

74 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/74

758 Löydä kiireetön kaupunki - paikkoja,
tapahtumia ja ideoita

90 000 € Tehdään Helsingin kartta, johon on merkitty Kiireettömiä vyöhykkeitä niin pysyviä
kuin sesonkiluonteisia. Kaupunginosien ihmisten suosituksia. Ideoita satunnaisille
turisteille.

Koko
kaupunki

95 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/95

440 Kaksikielisyyskoordinaattori 88 800 € Kaksikielisyyskoordinaattori luo yhteyksiä suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden
välille tukemalla kieliryhmien kohtaamisia helsinkiläisten arjessa. Toimintaa
ideoidaan asukkaiden ja kunnallisten palvelutuottajien kanssa. Kaksikielisen
ympäristön vahvistaminen auttaa kielitaidon kehittämistä molemmissa
kotimaisissa kielissä ja edistää suvaitsevaisuutta ja ehkäisee ennakkoluulojen
syntymistä.

Koko
kaupunki

97 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/97

233 Koirankakkapusseja ja roskiksia
Helsinkiin

40 000 € Koirankakkapusseja ja roskiksia kulkureittien varrelle.

Koko
kaupunki

145 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/145

1451 Sydäniskurit kaikkiin kaupungin
toimipisteisiin ensiapukoulutuksen kera

300 000 € Hankitaan sydäniskurit kaikkiin kaupungin toimipisteisiin, yhteensä 109 kpl.
Järjestetään ensiapukoulutus henkilöstölle ja asiakkaille. Sijoittamalla
sydäniskureita lähelle ihmisiä varmistetaan nopea avun saaminen äkillisessä
sydänpysähdyksessä. Nopea apu voi pelastaa useita ihmishenkiä vuosittain.



Koko
kaupunki

147 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/147

1036, 547, 819 Multilingual and participative Helmet
platform - Monikielinen ja osallistava
Helmet-alusta

430 000 € Digitaitojen oppimisen takaamiseksi palkataan digiopet kirjastoon ohjaamaan
asukkaita digituotteen eli Helmetin avulla. Tavoitteena saada maahanmuuttajat,
ikäihmiset ja eri kieliä puhuvat asiakkaat kiinnostumaan digitalisaation
mahdollisuuksista. Kirjastolla on hyvät mahdollisuudet vähentää eriarvoistumista.
Valitaan alueet joissa pilotoidaan tai sitten toteutetaan kaikilla alueilla.

Koko
kaupunki

151 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/151

1155, 447,
1113, 1106,
949

Digitaaliset ilmoitustaulut kaupungin ja
kaupunginosien ilmoituskäyttöön:
Digitaaliset ilmoitustaulut

217 000 € Sijoitetaan katukuvaan 4 digitaalista ilmoitustaulua, joissa tiedotetaan Helsingin
kaupungin ja kaupungissa toimivien yhteisöjen toiminnasta. Ilmoitustauluissa
näytetään mm. aluekartta, selkeä info keskeisistä palveluista ja tapahtumista,
opasteet palveluihin sekä joukkoliikenteen aikataulut. Budjettia käytetään
projektipäällikön palkkaukseen, diginäyttöihin, sekä teknisiin ja viestinnällisiin
kustannuksiin.

Koko
kaupunki

152 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/152

292 Ukoilu etuusalueilla 50 000 € Kesämaja-alueilla ulkoilu on sallittua, mutta samalla tulee kunnioittaa niiden
asukkaiden yksityisyyttä. Ristiriitojen vähentämiseksi pystytetään yhdeksälle
kesämaja-alueelle suuret kyltit kertomaan voimassa olevista säännöistä samaan
tapaan kuin siirtolapuutarhoissa jo on.

Koko
kaupunki

153 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/153

1027, 987,
1310, 578

Puita lisää Helsinkiiin 35 000 € Järjestetään yleisiä puidenistutustalkoita kaupunkimme kauneuden ja luonnon
monimuotoisuuden lisäämiseksi, pölyn ja tuulisuuden vähentämiseksi, hiilinielun
kasvattamiseksi sekä asukkaiden sitouttamiseksi lähiympäristöstä huolehtimiseen.
Istuttajat vastaavat puuntaimien jälkihoidosta parin vuoden ajan. Mukaan myös
koulut, päiväkodit ja eri yhteisöt.

Koko
kaupunki

154 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/154

1397 Purotalkkarit taimenpurojen
elvyttämiseen & kalaneuvontaan:
Taimenpurojen purotalkkarit

300 000 € Palkataan Helsingin taimenpurojen hoitamiseen ja elvyttämiseen 2 kokoaikaista,
ympärivuotista purotalkkaria, joiden ensisijainen tehtävä on purovesien seurannan,
hoidon ja talkookunnostamisen organisointi. Talkkarit tukevat purojen
elvyttämisen suunnittelua ja madaltavat lähialueen osallistumisen kynnystä.

Koko
kaupunki

156 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/156

1390 Joukkorahoitusta hyville ideoille 274 500 € Kaupunkilaisten hankkeita rahoitetaan joukkorahoituksella ja toimintaa
koordinoimaan palkataan joukkorahoitusluotsi, joka auttaa ehdotusten tekijöitä
ehdotusten kehittämisessä joukkorahoitukseen sopiviksi.

Koko
kaupunki

157 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/157

1053, 342 Digitaalinen näyttämö, platform, koko
kaupungille

444 600 € Perustetaan Helsinkiin Digitaalisen näyttämön demotila. Tilassa voi harjoitella
digitaalisen produktion ja sen voi suoraan scaalata kulttuuritoimen esitystiloihin,
kuten Savoy-teatteriin. Mahdollistaa laajan residenssitoiminnan kulttuurilaitosten
ulkopuolisille toimijoille sekä tehostaa kulttuuritilojen toimintaa. Tila käytössä
24/7. Pieni katsomo olisi mukava demonäytöksiä varten.

Koko
kaupunki

160 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/160

100, 1085, 130,
772

Kulttuuri kylä tapahtuma: Kulttuurikylä -
tapahtuma

39 600 € Järjestetään eri kulttuureja yhteen tuova tapahtuma, jonka tavoitteena on tarjota
yhteisöille mahdollisuus jakaa kulttuuriaan ja luoda positiivista dialogia. Tapahtuma
tarjoaa mielekästä viihdettä ja luo alustan ihmisten kohtaamiselle. Budjettia
käytetään henkilöstö- ja tuotantokuluihin, esiintyjien palkkoihin, sekä
markkinointiin ja viestintään.

Koko
kaupunki

162 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/162

132, 572 Yksinäisten vertaistukiryhmät 93 702 € Yksinäisten vertaistukiryhmä on suljettu keskusteluryhmä, jossa voidaan puhua
avoimesti yksinäisyydestä ja siihen liittyvistä ongelmista, ja jossa voi kohdata muita
yksinäisiä. Palkataan ohjaaja ja pilotoidaan toimintaa perustamalla vuodeksi kaksi
ryhmää, toinen kaikille ja toinen nuorille aikuisille. Vuoden aikana ohjaaja mallintaa
ryhmän toimintaa, jolloin sitä voidaan jatkaa ja kehittää tulevaisuudessa.

Koko
kaupunki

163 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/163

946 YhteinenStadi-sertifikaatin kehittäminen 81 500 € Kehitetään YhteinenStadi-sertifikaatti tukemaan yhdenvertaisemman kaupungin
kehittämisessä. Palkataan  koordinaattori ja kokemusasiantuntijoita
kehittämistyöhön.

Koko
kaupunki

164 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/164

922, 300, 1275 Paras päivä ikinä- lasten Helsinki-päivä 67 500 € Viedään Helsinki-päivä lähiöihin ja järjestetään lapsille ikimuistoisia tapahtumia
keskustan ulkopuolella. Järjestetään eri puolilla Helsinkiä asuville lapsille
monipuolista ohjelmaa. Valitaan tapahtumapaikaksi Idästä, Lännestä, Etelästä ja
Pohjoisesta kultakin yksi asuinalue. Palkataan kaksi hanketyöntekijää
suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumat yhdessä yhteistyökumppaneiden
kanssa.



Koko
kaupunki

165 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/165

281, 511, 619,
248, 1387

Fillaroiva stadi 200 000 € Parannetaan pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta laajalla kampanjalla, johon
sisältyy kevyen liikenteen reittioppaan kehittäminen, asennekampanja
huomaavaisen liikennekulttuurin puolesta, ensiapukoulutuksen tarjoaminen,
opastusta pyörän kunnossapitoon, pienten led-valojen ja ea-pakkausten jakaminen
sekä kaupungin palautejärjestelmän kehittäminen mm. väylien paremmaksi
kunnossapitämiseksi.

Koko
kaupunki

166 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/166

1015 Kota Keskuspuistoon - luonnossa
liikkujan tukikohta

300 000 € Rakennetaan Keskuspuistoon kaksi kotaa oheisvarusteineen: puuvajat,
kuivakäymälät, opastaulut ja retkipöydät. Rekrytoidaan vapaaehtoisia
kotakummeja. Tehdään yhteistyötä Keskuspuiston ympäristön koulujen,
päiväkotien, yhdistysten ja luontoaktiivien kanssa. Kodat madaltavat kynnystä
metsäluonnon kokemiseen ja tukevat ympäristökasvatusta.

Koko
kaupunki

167 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/167

974, 953, 295 KiPi Tavarankierrätyspisteitä Helsinkiin 290 000 € Perustetaan 20-40 kierrätyspistettä koulujen tai kirjastojen yhteyteen. Tavarat
rekisteröidään etukäteen "online kirpputori" verkkosivustolla, jonka avulla
kaupunkilaiset voisivat löytää tavaran ja käydä hakemassa sen.

Koko
kaupunki

168 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/168

1206 Tarpeelliset tavarat käyttöön - helposti
ja edullisesti

120 000 € Järjestetään kampanja, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta jakamispalvelujen
mahdollisuuksista, kuten käyttötavaroiden jakamisesta ja palvelujen
hyödyntämisestä omistamisen sijaan. Kampanjaan palkataan koordinaattori, joka
kokoaa tietopaketin, neuvoo jakamistalouteen liittyvissä asioissa sekä osallistuu
tapahtumiin ja järjestää niitä.

Koko
kaupunki

169 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/169

1354, 435, 509,
760

Kaikille kaupunkilaisille avoin
nikkariverstas

430 000 € Perustetaan kaupunkilaisten käyttöön kunnollinen kaikille avoin nikkariverstas.
Monipuolisten käsityökalujen ja puuntyöstökoneiden lisäksi verstaalla tulisi olla
riittävän kokoiset lukittavat keskeneräisten töiden säilytystilat, maalaamo ja perus
raaka-ainevarasto.

Koko
kaupunki

170 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/170

1120, 1069 Korttelipihat takaisin! 121 000 € Helsinkiläiset tarvitsevat kannustusta sekä selkeitä neuvoja korttelipihan
perustamiseen. OmaStadi-rahalla luodaan kattava ja ilmainen palvelupaketti
korttelipihan perustamiseen. Toimintamalli ohjaa ja luotsaa asukkaita kaikissa
vaiheissa. OmaStadi-rahalla palkataan koordinaattori ja sisällöntekijä, jotka
valmistavat ilmaisen palvelupaketin.

Koko
kaupunki

171 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/171

1221, 782 Hiilifiksu taloyhtiö -kampanja 200 000 € Pienennetään asumisen hiilijalanjälkeä luomalla energiatehokkuusneuvontapalvelu
mm. taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden käyttöön sekä järjestämällä kilpailu, jossa
palkitaan sekä tietyn ajanjakson sisällä energiankäyttöään eniten pudottanut
taloyhtiö ("suurin pudottaja") että hyvien, ilmastoystävällisten energiaratkaisujen
ideointi ("visionääri"). Ideat kootaan ja jaetaan edelleen neuvontapalvelun kautta.

Koko
kaupunki

172 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/172

151, 300 Vuoden auringot 100 000 € Valitaan asukkaiden ehdotusten perusteella Vuoden auringot eli henkilöt, joita
tulisi kiittää monikulttuurisesta ja rasismin vastaisesta toiminnasta alueellisesti.
Laajennetaan Helsinki-päivä eri kaupunginosiin, ja käynnistetään tapahtumissa
Vuoden auringot –kilpailu, joka huipentuu vuoden pimeimpänä aikana. Budjettia
käytetään projektityöntekijän palkkaan, tapahtumien tuotantokuluihin ja
viestintään.

Koko
kaupunki

173 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/173

356 Tavarafillareita kirjastoihin (tavallisia ja
sähkökäyttöisiä)

94 000 € Hankitaan kirjastoihin tavarapyöriä yhteensä 15–20 kpl lainattavaksi ja
kokeiltavaksi. Osa pyöristä sähköavusteisia. Tutkitaan sopivinta nettipohjaista
varausjärjestelmää. Summa sisältää myös pyörien huollot ja talvisäilytyksen sekä
hankkeen koordinoinnin kokeilujaksolla. Tarkoituksena pienentää Helsingin
hiilijalanjälkeä, edistää terveellisiä elintapoja ja lisätä yhteisöllisyyttä.

Koko
kaupunki

174 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/174

1396, 975 Kaupunkimetsävuosi 280 000 € Järjestetään teemavuosi lisäämään lähimetsien arvostusta ja virkistyskäyttöä sekä
asukkaiden yhteisöllisyyttä ja ympäristövastuullisuutta. Palkataan kaksi
kaupunkimetsäluotsia koordinoimaan hanketta, järjestämään retkiä ja työpajoja
sekä kokoamaan tietopankin, joka jää käyttöön teemavuoden jälkeen.
Yhteistyöhön kutsutaan alan järjestöt, koulut, palvelutalot ym.

Koko
kaupunki

175 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/175

520 Roskiksiin pullo- /tölkkitelineitä
Kööpenhaminan malliin

50 000 € Pullo- ja tölkkipantteja varten asetetaan telineitä roskiksiin, josta ne voidaan kerätä
turvallisemmin, kätevämmin ja ihmisarvoisemmin. Panttitelineet takaavat myös
tehokkaan kierrätyksen.



Koko
kaupunki

176 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/176

1189, 406, 552 Selkostadi - Toimivin ja saavutettavin
kaupunki! Den bäst fungerande och
mest tillgängliga staden!

147 000 € Helsingin kaupunki viestii selkokielellä ja saavutettavalla tavalla kaikille. Palkataan
vuodeksi kaksi koordinaattoria muuttamaan kaupungin viestintää helpommin
ymmärrettäväksi. Koordinaattorit kehittävät selkokielistä verkkoviestintää ja
opastavat selkokielen käytössä. En av koordinatorerna är tvåspråkig (svensk-finsk)
och ser till att staden informerar på lätt svenska.

Koko
kaupunki

177 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/177

932, 562, 1181,
1449

Nurmikot kukkakedoiksi ja
kaupunkiviljelmiksi -  apua ilmastolle,
pölyttäjille ja Itämerelle

100 000 € Korvataan vähällä käytöllä olevia nurmikoita kukkakedoilla sekä istutetaan
soveltuvin paikoin hedelmäpuita, marjapensaita ja sieniviljelmiä, käyttäen hiiltä
sitovaa viljelytapaa. Tarjotaan paikallisille mahdollisuus kaupunkiviljelyyn ja
yhteisölliseen toimintaan.

Koko
kaupunki

178 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/178

578 Kaupunkimetsät hiilinieluiksi - Helsinkiin luodaan ilmastometsien verkosto. Valitut kaupunkimetsät luokitellaan
ilmastometsiksi, joita hoidetaan ilmastotavoitteiden mukaisesti hiilen sidontaan ja
hiilivarastoina. Ilmastometsäverkosto konkretisoi kaupungin olemassaolevan
kaupunkimetsästrategian ilmastotavoitteita. Hankkeen ohessa toteutetaan
maaperien hiilensidontaan liittyvä tutkimus.

Hiilinielutavoite ja ilmaston muutokseen
sopeutuminen ovat osana eri kaupunginosille
laadittavien aluesuunnitelmien metsien
hoidon tavoitteita sekä Helsingin omistamien
muissa kunnissa olevien ulkoilumetsien
hoidon tavoitteita ja otetaan niissä huomioon.

Koko
kaupunki

179 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/179

1335 3D virtual presentation for each
municipal kindergarten

 - Schedule a timetable and scan all the municipal kindergartens to make a 3D virtual
tour for each of them. The ready VR tour is a modern and accessible way to
present it for the parents and their children.

varhaiskasvatuksen turvallisuustiimi on 
arvioinut, että ehdotuksen toteuttamiseen 
sisältyy liian suuri turvallisuusriski.

Koko
kaupunki

180 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/180

915, 223, 485 Yhteiset siirrettävät monitoimitilat 50 000 € Ideana on luoda julkinen siirrettävä tila rentoutumiseen, tapaamiseen, oppimiseen
ja kokeiluun. Tila on kuin yhteinen huone naapurustossa ja se voidaan mukauttaa
erilaisiin käyttöihin. Tila tuo yhteen paikallisia yhteisöjä ja edistää ihmisten välistä
kanssakäyntiä.

Koko
kaupunki

181 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/181

1375, 1196,
1098, 223,
1195, 884, 815,
428, 665, 1118

Tilaluotsi 100 000 € Lisätään erilaisten tilojen tarjontaa kaupungissa palkkaamalla vuodeksi työntekijä
(tilaluotsi). Tilaluotsi kartoittaa tyhjillään olevia tiloja, neuvottelee tilojen käytöstä,
tekee sopimusmallit ja välittää tilat niiden tarvitsijoille. Hankkeen aikana luodaan
toimivat käytännöt, miten tilapäisesti vapaana olevat yksityiset tilat saadaan
kätevästi kaupunkilaisten käyttöön.

Koko
kaupunki

182 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/182

463, 464, 664,
671

Ekologisen elämäntavan juurruttaminen 172 000 € Kirjastoihin perustetaan ilmastonmuutostiedon tukikohtia, joissa kaupungin
ympäristöasiantuntija käy neuvomassa ekologista ja hiilivapaata elämäntapaa.
Työväenopistoissa ja kulttuurikeskuksissa järjestetään yhteisöllisen
ilmastotoiminnan kursseja. 5-6 'ulkolähettiä' järjestää tapaamisia asukastaloissa,
kouluissa, muissa vapaissa tiloissa yhdistysten, ryhmien, perheiden kanssa.

Koko
kaupunki

183 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/183

1455, 1269 Kampanja roskaisuutta vastaan 100 000 € Palkataan projektityöntekijä hoitamaan kampanjaa. Järjestetään koko stadin
kattavat muodikkaat roskienkeräämistalkoot ja asennekasvatuskampanja joka
huipentuu yhteiseen tapahtumapäivään. Tavoitellaan nuoriso mukaan
järjestämään ja ideoimaan hieno kampanjapäivän ja kampanjan. Kaupunki auttaisi
siivouksesta kiinnostuneita ja ideoisi koko kaupungin kattavan kivan asenteisiin
pureutuvan kampanjan.

Koko
kaupunki

184 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/184

1215, 1393,
417, 1260, 669,
1166

Asukkaiden ja kaupunginosien tarinat
mukaan kansalliseen kaupunkipuistoon

165 750 € Palkataan 2 hanketyöntekijää kaupungin kirjastoihin, monitoimitaloihin ja
palvelukeskuksiin järjestämään kaupunginosayhdistysten kanssa avoimia
tilaisuuksia, joissa kerätään tietoa, kuvia, runoja, kuvauksia ihmisiltä, tarinoita
"stadin stooriksi". Nämä tallennetaan digitaalisesti. Runoja esitettäisiin vanhusten
palvelutaloissa. Puistoihin järjestetään kävelyretkiä esim Kaupunkipolulla.

Koko
kaupunki

186 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/186

362, 655 Kestävä Helsinki -
ilmastonmuutoskampanja nuorille

107 000 € Helsinki järjestää peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppilaille
ilmastonmuutoskampanjan. Kampanja lisää nuorten ilmastotietoisuutta ja
kannustaa nuoria toimimaan kestävän kehityksen puolesta.

Koko
kaupunki

187 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/187

572 Hyvä mieli - mielenterveyden
kohtaamispaikka Oodi-kirjastoon

93 700 € Oodiin Hyvä mieli -kohtaamispaikka stadilaisten mielen hyvinvoinnin tueksi.
Vahvistetaan helsinkiläisten mielenterveystaitoja ohjatun ryhmätoiminnan,
vertaistuen ja monipuolisen tiedon avulla. Järjestetään Oodissa Unelmaverstaita,
joissa stadilaiset vahvistavat voimavarojaan taiteen ja kulttuurin keinoin. Palkataan
vuodeksi projektikoordinaattori ja otetaan kokemusasiantuntijat suunnitteluun
mukaan. Edistetään yhdessä Helsingin kaupungin matalan kynnyksen
mielenterveyspalveluita.



Koko
kaupunki

188 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/188

132 Yksinäisten vertaistukiryhmät 93 700 € Yksinäisten vertaistukiryhmä on suljettu keskusteluryhmä, jossa voidaan puhua
avoimesti yksinäisyydestä ja siihen liittyvistä ongelmista, ja jossa voi kohdata muita
yksinäisiä. Palkataan ohjaaja ja pilotoidaan toimintaa perustamalla vuodeksi kaksi
ryhmää, toinen kaikille ja toinen nuorille aikuisille. Vuoden aikana ohjaaja mallintaa
ryhmän toimintaa, jolloin sitä voidaan jatkaa ja kehittää tulevaisuudessa.

Koko
kaupunki

203 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/203

319 Syötävät puistot hyötykasveista 50 000 € Lisätään kaupungin puistoihin syötäviä hyötykasveja.

Koko
kaupunki

209 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/209

969 Ohjattua liikuntaa iäkkäille ja muille
asukkaille lähellä kotia

50 000 € Järjestetään säännöllistä liikuntaa iäkkäille ja muille asukkaille taloyhtiöiden
kerhohuoneisiin ja lähiympäristöön. Koulutetaan vapaaehtoisia ohjaajia sekä
palkataan liikunnanohjaajia palkkioperusteisesti. Hankitaan tabletteja joihinkin
taloyhtiöihin, jolloin kerhohuoneissa on helppo hyödyntää olemassa olevia
jumppavideoita yhteiseen liikuntaan.

Koko
kaupunki

219 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/219

428 Kohtauttaja - yksinäiset yhteen ! 93 700 € Palkataan ”kohtauttaja” kahdeksi vuodeksi saattamaan yksinäisiä yhteen ja
etsimään tiloja, vapaaehtoisia ja työntekijöitä mukaan yhteistoimintaan.
Kohtauttaja hyödyntää Naapuruuspiiri-mallia. Naapuruuspiirit ovat yksinäisten
kohtaamispaikkoja lähellä kotia. Piireihin voi osallistua kaiken ikäisiä ja niitä
perustetaan sinne missä tarvetta on. Tavoitteena on, että jokaisella helsinkiläisellä
on yhteisö, johon kuulua.

Koko
kaupunki

228 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/228

1312 Strada - maisemakävelyreitti Helsingin
halki

350 000 € Suunnitellaan inspiroiva kävelyreitti Helsingin halki lännestä itään käsittäen
monenlaisia maamerkkejä ja yllättäviäkin nähtävyyksiä. Reitti merkitään maastoon
ja siitä julkaistaan kartta sekä tärkeimmistä kohteista lyhyet esittelyt.
Maisemakävely tarjoaa niin asukkaille kuin turisteille kokonaiskuvan
kaupungistamme. Suunnittelu toimialojen yhteistyönä ja pyydetään vinkkejä
kaupunkilaisilta.

Koko
kaupunki

229 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/229

1050 Neuvottelija vuokratonteilla olevien
koulujen ja päiväkotien pihaprojektien
vauhdittamiseen

67 000 € Palkataan neuvottelija vauhdittamaan vuokratonteilla olevien koulujen ja
päiväkotien pihojen kunnostusta. Neuvottelija kutsuu eri osapuolet
keskustelemaan pihaprojektin tavoitteista ja toteutuksesta ja tekee
projektisuunnitelman. Neuvottelija auttaa kaupungin suunnittelijoita,
maanomistajia sekä alueen asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä laittamaan
joukkoistetusti liikkeelle kevyitä kunnostusprojekteja.

Koko
kaupunki

232 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/232

386 Stadin asuntojen asunnon haku - Stadin asuntojen internet-sivustoja kehitetään. Sivustolle tehdään selkeät,
läpinäkyvät kriteerit ja ohjeet asunnonhakua varten. Tavoitteena on asioinnin
helpottaminen, toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen sekä asunnottomuuden
vähentäminen.

Suunitelma toteutuu osana 2020 käynnistyvää
sähköisen asioinnin ja internet-sivu-uudistusta

Koko
kaupunki

237 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/237

1426 Terve nuori hanke - Stadin skidit
kokkailee

300 000 € Tarjotaan lapsille mahdollisuus oppia terveellisestä ruokakulttuurista ruuan
valmistuksen kautta. Kaikki 3.-6.-luokkalaiset lapset, varallisuuteen katsomatta,
voivat osallistua kouluissa järjestettäviin kokkausiltapäiviin. Lapset pääsevät
tekemään yhdessä ja luomaan uusia ystävyyssuhteita. Palkataan seitsemän
työntekijää, yksi kullekin Helsingin suurpiireistä. Työntekijä koordinoi toimintaa
alueen kouluissa.

Koko
kaupunki

246 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/246

662 Helsingin kaupunginosat turistikohteiksi 150 000 € Markkinointikampanjassa hyödynnetään kuumaa lähimatkailutrendiä
houkuttelemalla helsinkiläisiä turisteiksi vieraisiin kaupunginosiin. Kampanjassa
valitaan 5-10 kaupunginosaa, joihin lähetetään tunnettuja helsinkiläisiä seikkailuille
ja raportoimaan paikallisista omaleimaisista tapahtumista, palveluista, kulttuurista
ja luontokohteista. Tapahtumia ja kohteita etsitään myös syys- ja talvisesongista.

Koko
kaupunki

250 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/250

262 Social media challenge by teens for
teens (idea 240&262)

45 000 € Järjestetään kampanja, jonka tavoitteena on tuottaa nuorille mielekästä ja
kiinnostavaa tekemistä ja tukea heidän osallistumistaan yhteisten ongelmien
ratkaisemiseen. Kampanjaan sisältyy erilaisia sosiaalisessa mediassa toteutettavia
haasteita, kuten koulujen välisiä kilpailuja. Palkataan työntekijä koordinoimaan
kampanjaa ja tuottamaan vuoden aikana kymmenen tapahtumaa kampanjaan
liittyen.

Koko
kaupunki

275 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/275

913 Indoor playgroungs on winter for
families

155 000 € Perustetaan kaupungin liikuntahalleihin kaikille avoimia sisäleikkipaikkoja.
Leikkipaikat ovat maksuttomia tai edullisia ja ne toimivat vaihtoehtoina kalliille
kaupallisille sisäleikkipuistoille. Sisäleikkipaikat helpottavat lapsiperheiden arkea
erityisesti talvisin ja lisäävät perheiden yhdenvertaisuutta.



Koko
kaupunki

279 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/279

1351, 783 Kaupunkitapahtumien
varustelainaamopalvelut ja siirrettävä
esiintymislava tapahtumiin

200 000 € Kaupunkitoimijat tarvitsevat tapahtumiinsa varusteita. Hankitaan tarvittavat
varusteet (esim. siirrettävä esiintymislava) ja perustetaan varustelainaamo
sopivaan paikkaan kaupungilla (esim. Suvilahti). Varustepankkia pyörittämään
osoitetaan yksi työntekijä ja tarvittaessa työllistettäviä nuoria. Työntekijä hoitaa
lainauspalvelua ja tarjoaa muutakin neuvontaa tapahtumajärjestäjille.

Koko
kaupunki

292 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/292

962 Ikääntyneiden osallisuuskyyti "Osku" 183 700 € Lisätään ikääntyneiden mahdollisuuksia osallistua palvelukeskusten toimintaan
sekä hoitaa asioita itsenäisesti monipuolisen ja joustavan kuljetuspalvelun avulla.
Hankitaan kuhunkin kaupungin palvelukeskukseen sähkö- tai hybridiauto, joka
soveltuu toimintakyvyltään heikentyneille ja apuvälineiden kanssa liikkuville.
Palvelukeskuksiin palkataan "OsallisuusOppaita", jotka innostavat ja avustavat
ikääntyneitä lähtemään liikkeelle.

Koko
kaupunki

295 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/295

965 Kasvipohjaiset juomat vaihtoehdoksi
päiväkoteihin ja kouluihin

100 000 € Lisätään kasvipohjaiset juomat - ensisijaisesti kotimainen kaurajuoma -
juomavaihtoehdoksi aterioille helsinkiläisissä päiväkodeissa ja kouluissa.
Kotimainen kaurajuoma on eettinen ja ekologinen vaihtoehto, joka sopii myös
maitoallergikoille. Pilotoidaan kasvipohjaisen juoman tarjoamista valituissa
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköissä vuoden ajan.

Koko
kaupunki

298 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/298

357 Lisää penkkejä, puita ja roskiksia 120 000 € Asukkaat kaipaavat Helsinkiin lisää istumapaikoja, lisää puita ja lisää roska-astioita.
Hankitaan niitä lisää ja sijoitetaan niitä joka puolelle kaupunkia. Puut/pensaat
ensisijaisesti kompensoimaan autoteiden melua ja saastetta. Penkit ensisijaisesti
mäkisille paikoille. Roska-astioita kaduille esim. ennen/jälkeen kaupungin alueen.

Koko
kaupunki

301 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/301

1354 Puutyötilat avoimiksi kaikille
kaupunkilaisille

112 000 € Tehdään hankesuunnitelma, jossa selvitetään koulujen puutyötilojen käyttöaste ja -
ajat, sekä mahdolliset julkiset käyttöajat. Palkataan ohjaaja, joka mahdollistaa
tilojen käytön niiden ollessa käytettävissä.

Koko
kaupunki

302 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/302

1395 Lisää kiinteitä grillipaikkoja Helsingin
puistoihin ja uimarannoille

- Grillipaikkojen rakentaminen puistohin ja uimarannoille. Suunnitelma on jäänyt keskeneräiseksi. On
samansisältöinen kuin budjettiehdotus
tunnistenumerolla 305, jolle on laskettu
kustannukset.

Koko
kaupunki

303 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/303

1457 Yhteys veteen uinti- ja
vesiurheiluharrastuslaitureiden avulla

- Rakennetaan uinti- ja vesiurheiluharrastuslaitureita Helsingin ranta-alueille. Laiturit
ja puiset rantarakennelmat loisivat kaupunkilaisille enemmän ajanvietto- ja
harrastusmahdollisuuksia ranta-alueille. Ne korostaisivat Helsingin merellistä
yhteyttä ja sopisivat yhteen Helsingin merelliseen strategiaan. Hankesuunnitelma
puisen laituri- ja rantarakennelman suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.

ylittää alueellisen määrärahan.

Koko
kaupunki

304 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/304

1353 Säänkestäviä ja siirreltäviä
istuskelupenkkejä aukioille ja puistoihin

400 000 € Hankitaan aukioille ja puistoihin säänkestäviä, helposti siirreltävissä olevia
penkkejä. Monilla Helsingin aukioilla, toreilla ja puistoissa on liian vähän penkkejä
istuskeluun. Oikein ryhmiteltynä modulimallisista penkeistä saisi koostettua julkista
tilaa, joka kutsuu viettämään aikaa yhdessä luoden paikan ihmisten kohtaamiselle
ja vuorovaikutukselle.

Koko
kaupunki

305 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/305

1395 Lisää kiinteitä avoimia ilmaisia
grillipaikkoja Helsingin puistoihin ja
uimarannoille

500 000 € Grillipaikkojen rakentaminen puistohin ja uimarannoille. Grillipaikkojen varustelu:
hiiligrilli ritilöillä sekä sähköllä toimiva "hot plate" -grilli mahdollisuuksien mukaan.
Grillaus- ja putsausvälineiden hankinta grillauspaikoille ja kiinnitys grilliin. Grillien
puhdistus ja huolto joko kaupungin henkilöstön (esim. Stara) tai määräaikaisesti
palkatun osa-aikaisen työntekijän toimesta.

Koko
kaupunki

307 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/307

1354 Puutyötilat avoimiksi kaikille
kaupunkilaisille

112 000 € Avataan koulujen puutyötilat avoimiksi kaikille kaupunkilaisille.Palkataan
määräaikainen osa-aikainen ohjaaja, joka toimisi tilojen valvojana ja ohjaisi
koneiden käytössä. Vaihtoehtoisesti koulujen vahtimestarit tai puutyöopettajat
voisivat toimia valvojina.

Koko
kaupunki

309 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/309

1353 Säänkestäviä ja siirreltäviä
istuskelupenkkejä aukioille ja puistoihin

- Grillipaikkojen rakentaminen puistohin ja uimarannoille. Suunnitelma on jäänyt keskeneräiseksi. On
samansisältöinen kuin budjettiehdotus
tunnistenumerolla 305, jolle on laskettu
kustannukset.

Koko
kaupunki

314 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/314

1085 International Multi cultural Center - Need for one international multicultural center, symbolic in terms of architecture,
to promote diversity in social, multi-cultural activities and tourism. To provide a
common place to show case different cultures and to show case Finnish design and
architecture.

se ylittää alueellisen määrärahan.



Koko
kaupunki

320 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/320

664 Ekologisen elämäntavan
henkilökohtainen valmentaja

150 000 € Palkataan kaupungille vuodeksi 1-2 asiantuntijaa, jotka antavat asukkaille
henkilökohtaista neuvontaa oman hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Kulutusvalinnat
muodostavat 70 % haitallisista päästöistä, mutta tavallisen ihmisen on vaikea
selvittää, mitkä toimet ovat isoja ja vaikuttavia, mitkä pieniä ja vähämerkityksisiä.

Koko
kaupunki

325 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/325

1371 Lasten Metsä - Helsingin
luontoleikkipuisto

250 000 € Kehitetään 1-3 kaupungin lähimetsien aluetta luontoleikkipuistoiksi. Lasten metsä -
luontoleikkipuisto yhdistää metsäympäristöä ja luontoon sopivia rakenteita kuten
eväsretkipaikkoja, satu- seikkailu- ja luontopolkuja ja ympäristötaidetta.
Mobiilisovelluksen avulla voi tutustua metsään liittyviin mytologioihin,
luonnonilmiöihin ja kestävään kehitykseen. Luontoleikkipuisto kannustaa
kaikenikäisiä kaupunkilaisia liikkumaan luonnossa.

Koko
kaupunki

328 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/328

1216 Social Network for Elderly Immigrants 193 700 € To build an electronic social network for senior citizens to be accessed in private or
public computers, bus/train stops and other places. Primary target group is
immigrants in Helsinki area over 60 years of age. City organizes a public bidding
process.

Koko
kaupunki

329 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/329

239, 226, 507,
1354, 760

Koulujen käsityöluokat
harrastuskäyttöön

70 000 € Avataan koulujen käsityöluokat harrastuskäyttöön iltaisin ja viikonloppuisin.
Toimintaa ei keskitetä yhteen paikkaan eikä rajallisia varoja käytetä tilojen valvojan
palkkakuluihin. Aktiiviset harrastajat voivat tilan varattuaan hyväksyä mukaan
myös muita kiinnostuneita ja pitää heitä silmällä omien töidensä sivussa.

Koko
kaupunki

334 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/334

1410 Kaupungin uimarannat esteettömiksi 540 000 € Varustetaan kaikki Helsingin uimarannat puisilla kulkuväylillä, joita pitkin
pyörätuolilla, rollaattorilla sekä lastenrattailla pääsee esteettömästi lähelle
vesirajaa. Näin lisätään yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia. Tällainen ratkaisu on jo
toteutettu Hietaniemen uimarannalle kesällä 2019 ja vastaavia on mm. Kanarian
saarilla.

Koko
kaupunki

335 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/335

681 Discrimination of Immigrants in the
Private House Rental Market  in the
Helsinki Region

80 000 € This project would provide scientific research for the Helsinki City on whether or
not and to what extent discrimination of immigrants occur in accessing the private
rental housing market in the Helsinki region. The results of the research would
then help the city of Helsinki to bring more transparency in the private housing
market and plan different programs and projects addressing the problems.

Koko
kaupunki

337 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/337

1036 Helsinki International Public Library 250 000 € Helsinki International Public Library' ('HIP Library') would have an extensive
collection of books, newspapers and other material in all languages spoken in
Helsinki. The main objective of the HIP library is to foster interaction and
encourage curiosity towards different cultures.

Koko
kaupunki

341 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/341

1418 Paljasjalkapuisto 95 000 € Paljain jaloin käveltäväksi tarkoitettu 500 metrin polku kaikille kaupunkilaisille
Tullinpuomin leikkipuiston yhteyteen. Polulla erilaisia luonnonmateriaaleja jaloilla
tunnusteltavaksi: esim. hiekka, sora, kuusenkävyt, erilaiset kivet ja puut. Näiden
tunteminen rentouttaa ja vahvistaa jalkoja sekä lisää yhteyttä luontoon. Polun
turvallisuus tarkistetaan päivittäin.

Koko
kaupunki

343 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/343

1427 EläinYstävällisiä Kasvi-istutuksia 150 000 € Eläinten ja kaikkien ihasteltavaksi ja aistittavaksi kasvi-istutuksia Linnankosken
puistoon, ja mihin tahansa Puistoon.  Hurtanminttua musteille, kissanminttua
kateille, Ihmisille Ruusuja ja Kaikille vielä mitä.

Koko
kaupunki

345 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/345

1376 VuodenAikaJuhlia Sopiviin Paikkoihin
Kortteleiden
Katveessa: Vuodenaikajuhlia Helsingin
kortteleiden katveeseen

335 000 € Järjestetään 3-4 kertaa vuodessa juhlatapahtumia ihmisten kesken, keskelle
Helsinkiä. Juhlia järjestetään eri puolilla kaupunkia samaan aikaan. Budjettia
käytetään työntekijöiden palkkoihin ja hallintokuluihin, ohjelma- ja
tuotantokuluihin, sekä viestintään ja markkinointiin.

Koko
kaupunki

347 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/347

334 Electric Helsinki 330 000 € Kiinteiden kaupunkisähkökaappien asentaminen Helsingin kaupungin toimesta
paikkoihin, missä järjestetään vuodessa useita tapahtumia.

Koko
kaupunki

358 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/358

1236 Puistojen ja uimarantojen puupatsaiden
kunnostus ja lisääminen

40 000 € Puistoissa ja uimarannoilla on ollut hienoja puupatsaita lisäämässä viihtyisyyttä.
Niitä veistänyt ja huoltanut työllistettyjen verstas on lopetettu, joten patsaatkin
vähitellen poistetaan huonokuntoisina. Järjestetään siis pop-up-työpaja, jossa
kunnostetaan vanhoja ja tehdään uusia patsaita sekä palautetaan paikoilleen.

Koko
kaupunki

367 https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-
kokohelsinki/f/80/plans/367

829 Bättre sopsortering i skolor 63 000 € Att få sorteringen till en vardaglig sak. Yngre elever skulle ha som vana att sortera
sedan de är små så när de växer upp sorterar de automatiskt. Iden uppbygger
också de hållbara utvecklingsmålen. Samt blir miljön mycket trevligare att vara i.


