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Lähiöprojektin 
toimintaraportti 2017
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Helsingin kaupunginhallitus perusti Lähiöprojektin vuoden 
1996 alussa lähiöiden yleisten kehityslinjojen määrittelemiseksi ja 
alueellisten kehittämistoimien organisoimiseksi. Lähiöprojektilla 
oli käytettävissään vuosittainen määräraha näiden toimien toteut-
tamiseksi. Nykyinen, kaupunginhallituksen hyväksymä projekti-
suunnitelma, oli voimassa kaudelle 2016–2017. 

Kauden tavoitteita olivat aluekohtainen toiminta ja syrjäytymisen 
ennaltaehkäisy. Näitä tukevia poikkileikkaavia tavoitteita olivat lä-
hiöiden positiivisen maineen vahvistaminen viestinnällisin keinoin, 
asukasyhteistyö sekä elinkeinojen edellytysten vahvistaminen. 

Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017 kohdentaa Lähiöprojektin toi-
mintarahat osallisuusmallin toimeenpanon rahoitukseen. 
Lähiöprojekti päättyy nykyisessä muodossaan vuoden loppuun 
mennessä, 21 vuoden jälkeen. 

Kiitokset kaikille Lähiöprojektissa mukana olleille vaikuttavasta ja 
tärkeästä työstä!
 
Rikhard Manninen
Lähiöprojektin puheenjohtaja
 
Henna Helander
Lähiöprojektin päällikkö

TOIMITUS 
Henna Helander ja Pirjo Ruotsalainen

KANSI Mimmi Peinttaa -projektin teos 
Myllypurossa, kuva Hanna Suominen

TAITTO Jalmari Sarla

PAINO Kopio Niini Oy
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Meri-Rastilan kaupunkiuudistus

Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen osana 
on laadittu kaupunkitilojen ideasuunnitel-
ma, nuorten ja maahanmuuttajataustaisten 
asukkaiden, myös yrittäjien, osallistamista 
kartoittavat selvitykset. Keskeisten puistojen 
ja katualueiden yleissuunnittelun yhteydessä 
toteutettiin syksyllä 2017 nuorille suunnattu 
Haruspuiston mobiilikysely, jossa paikkojen 
ominaisuuksia sai kommentoida puistossa 
liikkuen. Vastaajia oli noin 90. 

Kaksivuotisessa Meri-Rastilamme -placema-
king-hankkeessa toteutettiin reitti Rastilan 
metroasemalta Ison Kallahden puistoon ja 
meren rantaan sekä rakennettiin kaupun-
kipuutarha torille. Torin viihtyisyyttä ja aktii-
vista käyttöä tukevaan kaupunkipuutarhan 
toimintaan osallistui viljelystä kiinnostuneita 
asukkaita. Meri-Rastilamme -hankkeen ta-
voite oli kuvastaa uudistusten tulevia fyysisiä 

muutoksia. Esiin nousseita ideoita hyödynne-
tään jatkossa. 

Meri-Rastilan Kulttuuri X -taidefestivaali ko-
kosi alueen asukkaita työpajoihin tekemään 
ääniteoksia, valokuvainstallaatioita ja tans-
siesityksiä. Teoksista välittyi vahvasti paikal-
lisidentiteettiä ja monissa myös pohdittiin 
kaupunkiuudistuksen merkitystä.  Erityisesti 
valaistustyöpajat toivat hyvää taustaa puis-
tojen kehittämissuunnitelmiin. Pysyvä, 
asukkaiden teoksia esittelevä valokuvasei-
nä pystytettiin Helsingin seudun opiskelija-
asuntosäätiön kiinteistön seinälle, Meri-Ras-
tilan torin laidalle. Meri-Rastilassa kaupungin 
ohella toimivat aktiivisesti KOM-teatteri, Suo-
men valokuvataiteen museo, Klockriketea-
tern (kaikilla Helsingin mallin rahoitus) ja 
RaivioBumann.

Meri-Rastila, kuva Jalmari Sarla

Lähiöprojekti ja kaupunkisuunnitteluvirasto käynnistivät syksyllä 
2014 Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen. Kaupunkiuudistuksen 
tavoitteena on parantaa alueen julkisia kaupunkitiloja sekä laatia 
alueen täydennysrakentamiseen tähtäävä asemakaava 4200 uu-
delle asukkaalle. Asemakaavaehdotus on tarkoitus viedä kaupun-
kiympäristölautakuntaan loppuvuodesta 2018. 



4 — Helsingin kaupunki

Katutaide ja taideseinät alikulkujen ja 
asemien viihtyisyyden lisääjinä
Upeart17 ja Kontulankaaren kolmen talon muraalit, Myllypurossa 
Kehä I:n alikulkujen katutaidemaalaukset, Malminkartanon ase-
matunnelin seinien maalaus sekä Jakomäen ja Alppikylän välisen 
alikulun taideseinä loivat viihtyisää kaupunkia katutaiteen keinoin 
lähiöihin. Muraaleja lukuunottamatta alueen asukkaat osallistuivat 
hankkeisiin joko ideoijina tai tekijöinä.

”Mimmit peinttaa” -katutaidetapahtuma 
järjestettiin Myllypurossa. Tapahtuman ar-
tistihaun kautta valikoitui mukaan sekä ko-
keneempia naistaiteilijoita että uusia kykyjä. 
Kutsuvierasartistien lisäksi tapahtuman to-
teutuksessa oli vahvasti mukana myös ka-
tutaidetyöpajalaiset. Työpajoihin osallistui 
myllypurolaisia tyttöjä ja naisia, jotka suunnit-
telivat maalaukset lukuisiin sähkökaappeihin 
Myllypurossa. Työpajalaiset maalasivat myös 
Kurkimäentien alikulun pylväät ja kutsuvie-
rasartistit Myllyruuhenpolun alikulun. Kehä 
I:n alikulkujen maalaamiseen tarvittiin ja saa-
tiin Ely-keskuksen luvat. Asukastalo Mylläri 
tarjosi tilat hankkeen käyttöön työpajojen ja 
tapahtuman aikana. 
www.katutaide.com

Upeart ry järjesti valtakunnallisen UPEA–tai-
defestivaalin ensimmäisen kerran vuonna 
2016. UPEA17 rantautui kolmeentoista kau-
punkiin tuottaen 21 muraalia ja tapahtuma 
saavutti laajan medianäkyvyyden. Helsingis-
sä muraalit maalattiin Helsingin kaupungin 
asuntojen, HEKA:n kolmeen kerrostaloon 
Kontulassa. Teosten maalaajat olivat kan-
sainvälisesti tunnettuja ja arvostettuja taitei-
lijoita: Fintan Magee teoksellaan ’Balancing 
act’, Apolo Torres ’Temperature’ & Pat Perry. 
Teossarjan yleismaailmallisia teemoja ovat 
yhteisöllisyys, yksilöllisyys, perhe ja kasvami-
nen. Kontulankaarella juhlittiin paikallisin voi-
min teosten valmistumista syyskuun lopussa. 
Muraalien tavoitteena oli että niiden avulla 
tutut paikat saisivat uuden merkityksen. 
Teoksia onkin valokuvattu runsaasti ja niistä 
on tullut yhteisöjen ylpeydenaiheita.

Jakomäen Broda2-taideseinä, kuva Pirjo Ruotsalainen

www.katutaide.com
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Malminkartanon asematunneliin maalat-
tiin yksi Helsingin ja koko Suomen suurim-
mista katutaideteoksista. Yli 230-metriseen 
asematunneliin valmistui 50 eri taiteilijan 
teosta molemmin puolin. Yhteisötaiteena 
toteutetut teokset ovat katutaiteen erilaisia 
suuntauksia mukailevia. Myös tekijöiden ja 
teosten taustat ovat moninaisia. Teosten te-
kijät valitsi raati, joka koostui eri alojen am-
mattilaisista ja alueen toimijoista. Aseman 
uusista maalauksista oli tehty aloite nuorten 
vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kautta. HKL 
ja liikennevirasto edellyttivät korkealaatuis-
ta toteuttamista. 
http://katutaidehelsinki.fi/

Jakomäen ja Alppikylän väliseen alikulkuun 
valmistui Broda2-taideseinä. Se on taiteili-
ja Pekka Paikkarin ja Jakomäen ala- ja ylä-
koulun oppilaiden yhdessä suunnittelema 
kokonaistaideteos. Lapset ja nuoret tekivät 
paperileikkauksia, joiden aiheina olivat kas-
vit, luonto ja ötökät. Käytössä oli kolme väriä, 
joilla saatiin aikaiseksi yhtenäinen kuvasto ja 

värimaailma. Kuvien valmistumisen jälkeen 
seurasi monivaiheinen prosessi, jossa ideat 
siirrettiin alikulkua varten suunniteltuihin, 
yli kolmeensataan teräslaattaan. Värikkyys, 
turvallisuus ja iloisuus olivat työn kantavia 
ajatuksia.

Tunnelin yksi keskeinen visuaalinen ele-
mentti on ohjelmoitava värivalaistus. Laatat 
ja valot antavat alikulussa liikkuville ihmisille 
elämyksellisen hetken arkeen. Jakomäen ja 
Alppikylän yhdistävät kaksi tunnelia ovat sa-
tojen alueen aikuisten ja lasten kulkureittinä 
päivittäin.

Designpääkaupunki -hankkeen (World De-
sign Capital 2012) aikana toteutettiin ali-
kulkutunneliin asukkaiden ja taiteilijoiden 
yhteisteokset, Karin Widnäsin Kauneuden 
sanoja ja Pekka Paikkarin Tulevaisuuteni 
kaupunki ja Helsinki Shangri-La. Tuolloin 
tiedettiin, että alikulkuun liittyvien siltojen 
remontin takia laatat joudutaan siirtämään. 
Keraamiset laatat saivat uudet sijoituspai-
kat ala- ja yläkouluista sekä Jakomäen uima-
hallin seinältä.

Apolo Torresin teos ’Temperature’ Kontulassa, 
kuva Tomi Salakari

Malminkartanon juna-aseman tunnelin maalauksia, 
kuva Antti Salminen

http://katutaidehelsinki.fi/
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Korjaustapaohjeet ja alueiden imago
Lähiöprojektissa korjaustapaohjeita on tehty kahdeksalle, eri-
ikäiselle lähiölle. Korjaustapaohjeisiin on aina liittynyt alueen 
asukkaiden ja isännöitsijöiden kanssa yhdessä järjestettävä kor-
jaustapailta. Korjaustapaohjeissa on nostettu esille asuinalueen 
ominaispiirteitä kuten sisäänkäyntien käsittelyä ja materiaaleja, 
rakennusten muotoja ja detaljeja sekä tyypillisiä pihajärjestelyitä. 
Tarkoituksena on ollut alueen identiteetin vahvistaminen, ja sa-
malla motivoida alueen asukkaita rakennusten korjaamiseen sekä 
ylläpitoon. Korjaustapaohjeet ovat valmistuneet Kannelmäkeen, 
Pohjois-Haagaan, Malminkartanoon, Konalaan, Pajamäkeen, Kes-
ki-Vuosaareen, Siltamäkeen ja Pihlajamäkeen.

Kannelmäen, Pohjois-Haagan ja Siltamäen korjaustapaohjeet

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2009:3 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2009:3

Sarjassa aikaisemmin julkaistu:

2009:1 Kaupunkisuunnitteluviraston 
toimintasuunnitelma 2009–2011, 
Toiminnan perusta ja keskeiset 
tehtävät

2009:2 Helsinki Zoo Ideas Competition – 
Evaluation Report

ISSN 0787-9024
ISBN 978-952-223-400-1 (nid.)
ISBN 978-952-223-401-8 (PDF)
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Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2009:3

Siltamäen 
kontaktikaupunki

Inventointi
Arvotus

Kehittämisperiaatteet
Korjaustapaohjeet  

9 789522 234001

1

Pohjois-Haaga 
Aluekartoitus ja korjaustapaohjeet

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2016:2

Kannelmäki 
1950–60-luvun alue

Asuinrakennusten ja pihojen
 korjaustapaohjeet
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Operaatio Pulssi Malmin alueella 
Operaatio Pulssin tavoitteena on innostaa 12–18 –vuotiaita nuoria 
kulttuuri- ja liikuntaharrastusten sekä yhteisen tekemisen pariin. 
Nuorten harrastus– ja tekemisideoita kysytään kouluilla ja Ruuti-
budjettifesteissä.  Operaatio Pulssin toimintamallissa alueen toi-
mijat tarjoavat joko yksin tai yhdessä nuorille tekemistä, joka on 
kaikille avointa ja maksutonta. Osan tapahtumista tai harrastus-
kursseista nuoret suunnittelevat ja toteuttavat itse. Kaikki tapahtu-
mat kootaan yhteiseen Pulssi – esitteeseen kaksi kertaa vuodessa.

Nuorten ideaseinä, kuva Ilona Anttila

Nuoret toivovat usein tapahtumia ja liikun-
taharrastuksia, kuten tanssia ja jalkapalloa 
sekä kuntosalia ja retkiä. Operaatio Pulssin 
toimintaan vuonna 2017 osallistui runsas 
kolmetuhatta nuorta.  Tapahtumista Malmin 
Tubemiitti oli erittäin suosittu. Malmipäivään 
nuoret suunnittelivat ja toteuttivat itse ohjel-
maa. 

Kehitystyötä tehtiin Pulssin vaikuttamispro-
sessin ja RuutiBudjetin yhteisten käytäntei-
den löytämisessä. Mobiilisovellusta kokeiltiin 
kouluilla tehtävissä ideaseinätempauksissa.  

 Operaatio Pulssin toiminta syntyi kulttuuri- 
ja nuorisotoimen yhteistyönä. Toiminta on jo 
vakiintunut normaaliksi toiminnaksi Kannel-
mäen, Malminkartanon sekä Pohjois-Haagan 
alueella, jossa se toimii aktiivisesti yhdessä 
nuorten liikuntatoiminnan FunActionin kans-
sa. Malmin, Pukinmäen, Tapanilan sekä Jako-
mäen alueella toiminta vakiinnutetaan vuo-
den 2018 alusta alkaen.
http://pulssi.munstadi.fi/

http://pulssi.munstadi.fi/
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Neljä tulevaisuusvisiota lähiöstä 
vuonna 2100
Lähiöprojekti osallistui Kaupunkisuunnittelumessuille lähiöiden tu-
levaisuutta luotaavalla videolla, jolla Uusi Kaupunki -arkkitehtuuri-
kollektiivin arkkitehdit esittävät neljä visiota hyvästä kaupunkielä-
mästä vuonna 2100. Videolla kuullaan myös lähiöiden asukkaiden 
ajatuksia lähiöiden tulevaisuudesta ja nykyhetkestä.

Kuva Arkkitehtitoimisto Kaleidoscope

Kuva JADA Architects

Lähiö 2100 -visiot laadittiin alun perin Lähiö-
projektin 20-vuotisjuhlan kunniaksi Laituril-
la esillä olleeseen näyttelyyn “Hoodit esillä 
Laiturilla”. Visioita varten jokainen suunnit-
telijaryhmä haastatteli myös tulevaisuuden-
tutkijoita muun muassa Turun Yliopiston Tu-
levaisuuden tutkimuskeskuksesta.  

Lähiö vuonna 2100 -video (5 min) sekä vide-
on teaser (1 min)  ja Tulevaisuusvisiot ja nii-
den esittelytekstit löytyvät aineistopankista 
(http://aineistopankki.hel.fi)
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Visioiden mukaan huomattavim-
pia muutoksia asutussa ympä-
ristössämme 80 vuoden kulut-
tua ovat: 

Tulevaisuudessa tekninen kehitys tekee lähi-
öistä joustavampia ja sosiaalisempia. Raken-
nus antaa uudenlaista suojaa: se voi esimer-
kiksi kertoa, missä päin yksinäiselle ihmiselle 
olisi tiedossa seuraa. Kun merenpinta nou-
see, niin kulkuväylät siirtyvät yläilmoihin ja 
luonto valtaa katutason takaisin. 

Asumispaikan tärkeyttä määrittelevä ”sijain-
ti, sijainti, sijainti” -mantra muuttuu ”elämän-
tyyli, harrastukset ja ystävät” -ajatteluksi. 
Lähiöissä asuu samanlaisen elämänvaiheen 
ja -tyylin omaavia ihmisiä, mikä on poistanut 
niiden eriarvoistumisen. Tulevaisuudessa eri 
”lähiöissä” käydään asumassa eri elämänvai-
heissa. 

Kaupunkien ikiaikaiset kohtaamispaikat, 
aukiot, pysyvät tärkeinä ja aktivoivina kau-
punkitiloina kun nanopartikkelitekniikkaan 
perustuva sääsuoja luo aukioille suotuisat 
olosuhteet ympärivuotisesti ja välittömässä 
läheisyydessä sijaitsevien rakennusten ka-
tutasojen tilat toimivat aktivoivina yhteis- ja 
liiketiloina. 

Digitalisaation ja verkkoon siirtymisen myö-
tä, työpaikan sijainnilla ei ole enää merkitystä 
ja instituutiot sekä kaupat löytyvät pääosin 
verkosta. Kun kaikki löytyy läheltä ja yhteydet 
vievät kaikkiin suuntiin, ovat lähiöt uusi kes-
kusta.

Kuva Arkkitehtitoimisto MUUAN

Kuva Virkkala de Vocht Architects
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Lähiöfest2017 ja Helsingin kaupungin 
tapahtumatorit
Syyskuun viimeisellä viikolla 25.9.–1.10. järjestetty Lähiöfest2017 oli 
Suomen suurin lähiöihin keskittynyt kaupunkitapahtuma. Festivaa-
li ulottui Helsingissä yhteensä kymmeneen lähiöön ja kaupungin-
osaan: Vuosaareen, Malmille, Kontulaan, Pohjois-Haagaan, Kan-
nelmäkeen, Herttoniemenrantaan, Jakomäkeen, Lauttasaareen, 
Siltamäkeen ja Kalasatamaan. Festivaaliviikolla oli yli 30 tapahtu-
maa, joihin osallistui noin 10 000 kävijää. Suurin arkiviikon tapah-
tumista oli kansainvälinen ”People-Driven City” -seminaari, jossa 
Helsingin kaupungin edustajana puhui apulaispormestari Anni 
Sinnemäki.

Apulaispormestari Anni Sinnemäki ja kaupunkilaisia Herttoniemen tapahtumatorilla, kuva Roni Rekomaa

Lähiöfest2017-kokonaisuuden tuotannosta 
vastasi Egnahem media Oy. Helsingin kau-
punki oli hankkeen päätukija. Yhteistyökump-
panit Vahanen, K-Market, Kiinteistömaailma, 

Danske Bank ja NCC sekä lukuisat sisältö-
kumppanit tuottivat tapahtumia ja osallistui-
vat festivaaliviikon ohjelmaan eri tavoin. 
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Helsingin kaupunki avasi omalta osaltaan vii-
konloppuna neljä ns. tapahtumatoria, jotka 
toimivat kaikille avoimina kohtaamispaikkoi-
na. Torit olivat yhdistelmä sisä- ja ulkotilo-
ja ja ne järjestettiin Vuosaaressa, Malmilla, 
Pohjois-Haagassa ja Herttoniemenrannassa. 
Tapahtumatorien tuotannosta vastasi Lähiö-
projekti. 

Tapahtumatorien ohjelma koostui sekä kau-
pungin eri toimialojen, erityisesti kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan, että erilaisten yri-
tysten ja paikallisten toimijoiden tuottamista 
sisällöistä. Ohjelma oli ilmaista ja sisälsi niin 
musiikki-, tanssi ja muita esityksiä, työpajo-
ja, erilaista myyntitoimintaa kirpputoreista 
“Farmers’ Marketiin” kuin yhdessä syömis-
täkin. K-Marketin toritoiminnan ja sen Vuo-
saaren lukioon avaaman pop-up -ravintola 
Safkan tuotot lahjoitettiin kaupungin Ruuti-
toimintaan.

Kaikilla tapahtumapaikoilla oli kaupungin ke-
hitykseen liittyvää sisältöä. Kaupunkiympä-
ristön toimialan pisteillä asukkaat pääsivät 
tutustumaan kaupungin muutokseen ja kes-

kustelemaan asiantuntijoiden kanssa oman 
asuinalueensa kehityksestä. Torien minise-
minaareissa puolestaan käsiteltiin alueisiin 
linkittyviä ajankohtaisia kaupunkikehityksen 
aiheita ja puheenvuoroja tapahtumissa piti-
vät pormestari Jan Vapaavuori sekä apulais-
pormestarit Anni Sinnemäki ja Pia Pakarinen. 
He olivat myös asukkaiden tavattavissa. 

Torit olivat osa virallista Suomi100-ohjelmaa. 
Tapahtumia oli markkinoitu sekä niiden alu-
eilla että laajemmin eri puolille kaupunkia le-
vittyneellä ulkomainoskampanjalla. Kaikkien 
Lähiöfest2017-tapahtumien kävijöitä kannus-
tettiin kiertämään eri lähiöissä ja jakamaan 
kuvia Instagramissa osana “#hoodshelsinki”-
kisaa. 

Kaupunkiympäristön toimialan viestintä ra-
portoi Lähiöfest-tapahtumasta omassa toi-
mintakatsauksessaan.  Egnahem media Oy 
toimittaa loppuraportin medianäkyvyydestä. 

Pormestari Jan Vapaavuori Malmin Lähiöfest2017-tapahtumatorilla 30.9.2017, 
kuva viestintä/Kaupunkiympäristön toimiala
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Aluekohtainen toiminta
Lähiöprojekti keskittyi kaudella 2016–2017 aluekohtaiseen toimin-
taan. Vuonna 2017 jatketiin Meri-Rastilan, Jakomäen ja Malmin 
alueellisia kehittämistoimia sekä keskityttiin läntisen alueen ke-
hittämistoimenpiteiden koordinointiin, erityisesti Malminkartano 
uudistuu-hankkeeseen. Kannelmäessä ja Pohjois-Haagassa kehi-
tetiin asemanseutuja ja asukasyhteistyötä.

Täydennyskaavoituksen edistäminen

Vuonna 2017 keskityttiin täydennysrakenta-
misprosessin käyttäjälähtöiseen kehittämi-
seen erityisesti Meri-Rastilan, Malminkarta-
non ja Malmin alueilla. Täydennyskaavoitusta 
edistettiin myös kaupunkisuunnitteluviraston 
henkilöresursointia tukemalla. 

Toiminta: Malminkartano uudistuu: täyden-
nyskaavoituksen tukeminen
Mittarit: Kaavatyöt etenevät

Kaavahankkeista edistyivät Puustellintie 1 ja 
AEL. Muut hankkeet käynnistyvät myöhem-
min. 

Malminkartano uudistumista edistivät myös 
Malminkartanonhuipun ideasuunnitelman 
laatiminen, Malminkartanon aseman katutai-
demaalaus-hanke, asukkaiden yhteisöllinen 
Malminkartanonhuipun portaiden maalaa-
mishanke ja kaupunkiviljely aukioilla. 

Toiminta: Täydennysrakentamisprosessin 
kehittämiseen osallistuminen
Mittarit: Viestinnän toimenpiteet toteutet-
tu: nettisivusto luotu sekä palvelumuotoilun 
avulla asiointimalli.

Lähiöprojekti teetti selvityksen täydennys-
rakentamisprosessin selkeyttämiseksi viime 
vuonna. Valmistuneessa raportissa oli suosi-
tuksia prosessin kuvaamisesta ja selkeyttä-
misestä, asiakaspalvelusta, täydennysraken-
tamiskäsitteiden avaamisesta ja viestinnästä.

Jatkotyönä kaupunginkanslia tilasi täyden-
nysrakentamisen nettisivujen kehittämisen. 
Siitä saatiin lisää ymmärrystä asunto-osa-
keyhtiöiden täydennysrakentamishankkei-
den kipukohdista sekä määrittely siitä, mil-
laiset nettisivut palvelisivat asuntoyhtiöitä 
ymmärrettävällä tavalla. Suurin osa määri-
tellyistä sisällöistä on nyt toteutettu uudiste-
tuille nettisivuille. Viestinnän kehittämisessä 
yksi osa oli täydennysrakentamistreffit-ti-
laisuus, joka tavoitti mm. yli 70 taloyhtiötä, 
rakennuttajia, rakennuttajakonsultteja, isän-
nöitsijöitä, suunnittelijoita ja muita kiinnostu-
neita. Keväällä valmistuneessa diplomityössä 
selkeytettiin termistöä ja työtä hyödynnettiin 
uudistetuilla nettisivuilla.

Hanke: Myllypuron 1960-luvun asuntokan-
nan hintakehitys 2003–2016
Mittarit: Raportti valmistunut

Tarkastelun kohteena oli Myllypuron 1960-lu-
vun asuntokannan keskineliöhintojen nousu 
suhteessa Myllypuron muuhun rakennuskan-
taan, sekä suhteessa muiden metsälähiöiden 
1960-luvun asuntokannan keskineliöhintoi-
hin. 

Julkisen ympäristön parantaminen

Olemassa olevien julkisten ulkotilojen pa-
rantamisen kohdealueina olivat asemien ja 
ostareiden sekä sisääntuloalueiden ja alikul-
kujen ympäristöt sekä kaupunginosapuistot. 
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Julkisten ulkotilojen parantaminen kytkettiin 
osaksi täydennysrakentamishankkeita.

Hanke: Malminkartano uudistuu: Malminkar-
tanonhuipun ideasuunnitelma
Mittarit: Suunnittelutyö valmis

Malminkartanonhuipun analyysi ja ideasuun-
nitelma oli ensimmäinen osa Malminkarta-
non uudistushanketta. Huipun kehittämisen 
tavoitteena oli kohottaa virkistysaluseen laa-
dukkuutta ja monipuolisuutta, vahvistaa alu-
eellista imagoa, turvallisuutta ja asukkaiden 
aktiivista liikkumista. 

Ideasuunnitelman suunnittelualueena oli 
Malminkartanonhuippu eli täyttömäki ja sii-
hen oleellisesti liittyvät reuna-alueet, noin 50 
hehtaaria. Uusina toimintoina alueelle suun-
niteltiin muun muassa rinneliikunta-aluetta. 
Lisäksi esitettiin nykyisten, porrasliikunnas-
sa hyvin suosittujen portaiden leventämistä 
ja valaisemista sekä uusien ruuhkaa vähen-
tävien ja alueen reittejä monipuolistavien 
lyhyempien portaiden rakentamista mäen 
molemmille puolille. Alamäkipyöräily huomi-
oitiin siten, että suunnitelmassa esitettiin 
alue, joka voidaan aidata ja vuokrata alamä-
kipyöräilijöiden käyttöön. Ideasuunnitelmas-
sa oli myös kevyempiä toimenpiteitä, kuten 
kasvillisuuden hoitoa, alueelta avautuvien 
näkymien turvaamista sekä alueen luonnon 
monipuolistamista. Hankkeen toteutussuun-
nittelu käynnistyi loppuvuodesta Lähiörahas-
ton rahoituksella. 

Lisätietoja: 
https://kartta.hel.fi 

Toiminta: Lähiörahaston käytön tukeminen
Mittarit: Lausunnot valmiit 2/2017

Lähiöprojekti osallistui lähiörahastohankkei-
den valmisteluun. Vuodelle 2017 budjetoidus-
ta 5 M€:sta myönnettiin rahoitusta 23 hank-
keelle, suunnitteluun tai toteutukseen.  
Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017 osalli-
suusmallin toimeenpanosta vuosille 2018–
2021. Päätöksen mukaisesti Lähiörahasto 
muutetaan osallisuusrahastoksi vuoden 
2018 aikana. 

Rahoituksen saaneiden hankkeiden jatkora-
hoitus osallisuusrahastosta selviää vuoden 
2018 aikana. Lähiöprojektin toimintarahalla 
maksetuista ideasuunnitelmista suunnitte-
lussa tai toteutuksessa ovat edelleen Ala-
Malmitorin ja Pekanraitin, Kontulan Kostin-
kallion, Siltalanpuiston, Punakivenpuiston, 
Longinojanpuiston ja Ala-Malmin likkunta-
puiston sekä Maminkartanonhuipun kun-
nostukset. Lisäksi Ylä-Malmin torin alueen 
ideasuunnitelman jatkosuunnitteluun oli 
tarkoitus hakea rahoitus Lähiörahastosta. 
Hankkeiden kehittämisen periaatteena on ol-
lut alueellinen vaikuttavuus ja kaupungin eri 
toimijoiden välinen vuorovaikutus.  

Toiminta: Valotaiteen kehittäminen – LUCI
Mittarit: Yhteistyöryhmiin osallistuminen 

Valotaidetta toteutettiin Meri-Rastilaan osa-
na KulttuuriX-festivaalia. Helsingin kaupunki 
on osallistunut kansainvälisen valaistusyh-
distys LUCI:n toimintaan. LUCI edistää valo-
taiteen ja erikoisvalaistuksen tuomista osak-
si olemassa olevia kaupunginosia.

40 Malminkartanonhuipun analyysi ja ideasuunnitelma
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Ideasuunnitelmassa on pyritty tunnistamaan alueen kehityksen 
kannalta merkittäviä tekijöitä ihmisten, eläinten, kasvillisuuden, 
hulevesien ja kasvillisuuden tarpeiden yhteensovittamiseksi raken-
tamiskustannukset ja ylläpidon näkökulmat huomioiden. Yhtenä 
näkökulmana on ollut lisäksi alueiden käyttö eri vuodenaikoina ja 
vuorokaudenaikoina. 

Sisääntuloalue 

Alueen pääsisäänkäynti sijaitsee nykyisellään luontevalla ja keskei-
sellä paikalla julkisen liikenteen, autoliikenteen ja kevyenliikenteen 
kannalta. Sisääntuloalueen kehittämisen kannalta keskeistä on sen 
visuaalinen ja toiminnallinen jäsentäminen. 

Sisääntuloalueelle on esitetty aukio ja sen läheisyyteen paikka kah-
vilalle, jonka yhteyteen voidaan sijoittaa lukittavat lokerikot, wc:t, 
vesipiste sekä pyörien huoltotila. Rakennus mahdollistaa myös 
pienimuotoisen urheilu- ja luontoretkeilyvälineiden vuokrauksen. 
Aukiota rajaa tien varteen istutettavat puurivit sekä niiden alle si-
joittuvat pyörätelineet. Aukio mahdollistaa erilaisten tapahtumien 
järjestämisen ja kokoontumisen. Aukion ja pyöräpaikkojen yhtey-
teen on varattu tila rinteeseen sijoittuvalle lähiliikuntapaikalle. 

Pysäköintipaikkojen tarve on kasvava, mutta tilanpuutteesta johtu-
en pysäköintipaikkoja ei ole osoitettu nykyistä enempää. Suunnitel-
massa on esitetty autopaikkojen siirtämistä nykyisen urheilukentän 
eteläpuolelle samassa yhteydessä kun urheilukenttä kunnostetaan ja 
siirretään pohjoisemmaksi nykyisten portaiden ja sisääntuloalueen 
yhteyteen. Kenttä saadaan näin luontevammin osaksi aluee muita 
toimintoja.

IDEASUUNNITELMA

Malminkartanonhuipun ideasuunnitelma
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Hanke: Ylä-Malmin torin ja Kaupparaitin ide-
asuunnittelu 
Mittarit: Suunnitelma valmis

Kesällä 2017 Lähiöprojektissa laadittiin Ylä-
Malmin torin ja Kaupparaitin ideasuunnitel-
ma. Suunnitelman tarkoituksena oli löytää 
ideoita Ylä-Malmin yleisilmeen kohottami-
seen sekä kehittää alueen julkisten tilojen 
toimivuutta ja viihtyisyyttä. Suunnitelmissa 
pyrittiin huomioimaan Malmin paikallinen 
identiteetti ja omaleimaisuus sekä alkupe-
räisten suunnitelmien henki ja tavoitteet. 
Ideasuunnitelmasta vastasi Lähiöprojektissa 
arkkitehtiharjoittelija Olga Juutistenaho. 

Ideasuunnitelmassa Ylä-Malmin torille esi-
tettiin useita parannustoimenpideitä. Toritoi-
minta sijoitettiin nykyisen pyöräpysäköinnin 
paikalle torin päätyyn, ja torin vesiaihe ehdo-
tettiin uusittavaksi helpommin huollettavaan 
ja ympärivuotisesti esteettisempään asuun. 
Torin päätyyn ideoitiin uutta puuriviä sekä is-
tutuksia.

Kaupparaitin keskeisiksi kehitystä vaativiksi 
kohdiksi tunnistettiin alikulut sekä raitin pie-
net aukiotilat. Aukioille lisättiin puustoa tilaa 
ohjaamaan sekä penkkejä oleskelua varten. 
Raitille ominaista kiveysaihetta korostettiin 
koko raitin varrella. Alikulkutunneliin esitet-
tiin uusittua valaistusta sekä katutaidetta 
viihtyisyyden ja turvallisuudentunteen lisää-
miseksi

Korjausrakentamisen edistäminen
 
Pääosin 1950 – 1970-luvuilla ja myös 1980-lu-
vulla rakentuneilla esikaupunkialueilla ovat 
olemassa olevan rakennuskannan korjaus-
tarpeet keskeinen haaste. Korjausrakenta-
miseen liittyvät selvitykset, toimintamallit ja 
aktiivinen keskustelu olivat kauden painopis-
teitä. Korjaustapaohjeista on kerrottu enem-
män edellä. 

Ylä-Malmin torin ideasuunnitelma, 
kuva Olga Juutistenaho
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Syrjäytymisen 
ennaltaehkäisy
Lähiöprojekti jatkoi toimintaansa syrjäytymisen ennaltaehkäisemi-
seksi. Lähiöprojekti tuki alueellista osallistumista ja vuorovaikutus-
ta sekä harrastus- ja toimintamahdollisuuksia edistävää toimintaa 
Helsingin esikaupunkialueilla. Keskeisinä välineinä olivat erilaiset 
teema- ja aluekohtaiset pilotit.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

Lasten ja nuorten huono-osaisuuden eh-
käiseminen perustuu varhaiseen puuttumi-
sen malleihin. Päävastuu hankkeen toteu-
tuksesta oli toimialoilla, Lähiöprojektilta tuli 
toimintarahoitus. 

Hanke: Läntisen alueen nuorten 
liikuntahanke 
Mittarit: Toimintamalli integroitu

Nuorten liikuntahanke toimi Malminkartanon, 
Kannelmäen, Pohjois-Haagan ja Pitäjänmäen 
alueilla, joilla ei ole kysyntää vastaavasti si-
säliikuntapaikkoja. Liikuntahanke etsi uusia 
ratkaisuja, jotka lisäsivät nuorten omaehtois-
ta liikkumista lähialueillaan. Se tarjosi myös 
ohjattuja liikuntatunteja ja siten tutustutti 
nuoria uusiin liikuntapaikkoihin. Hankkeessa 
käytettiin hyväksi FunAction -toiminnassa ja 
Operaatio Pulssissa saatuja hyviä malleja. 
Kahden toimintavuoden aikana toiminta otti 
paikkansa alueen nuorten vapaa-ajan vieton-
muotona. 

Lajikokeilussa kuplafutis, kuva Jenni Harainen
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Aluelähtöiset toimintamallit hyvään 
kaupunkielämään

Lähiöpuutarha-hanke jalkautti kaudella 
2012–2015 rahoitetun Monen polven kasvu-
tila -hankkeen käytäntöjä ja toimintamallia 
useassa lähiössä. 

Hanke: Lähiöpuutarha Jakomäessä, Kon-
tulassa, Meri-Rastilassa, Roihuvuoressa ja 
Maunulassa 
Mittarit: Toiminta aktiivista ja painottuu Lä-
hiöprojektin kohdealueilla 

Lähiöpuutarha-hanke yhdisti kaikenikäisiä 
asukkaita yhdessä viljelemään kasveja ja 
hoitamaan niitä viiden eri lähiön keskeisillä 
alueilla, toreilla ja aukioilla, Kumpulan kasvi-
tarhan kasvein. Tavoitteena oli niin alueiden 
viihtyisyyden lisääminen ja asukkaiden yh-
dessä tekeminen sekä nuorten työllistäminen 
kesätöihin. Hankkeen myötä lähiöihin syntyi 
tai niissä kunnostettiin erilaisia pienimuotoi-

sia puutarhoja ja viljelypalstoja. Puutarhojen 
koko vaihteli yhdestä viljelylaatikosta usean 
aarin peltoihin. Kaikille alueille muotoutui eri-
laista viljelytoimintaa. 

Palautteet olivat hyvin myönteisiä. Viljelytoi-
minnan todettiin lisänneen ympäristön viih-
tyisyyttä, yhteisöllisyyttä sekä toimijoiden 
yhteistyötä. Hanke työllisti palkkatuen kautta 
myös puutarhurin ja puusepän. Menetelmä-
nä puutarhatoiminta soveltuu monenlaiseen 
kasvatukselliseen ja sosiaaliseen työhön ja 
on väline, joka yhdistää helposti eri-ikäisiä 
ihmisiä sekä toimijoita. Lähiöpuutarha-hanke 
kärsi Lähiöprojektin kaksivuotisesta jaksos-
ta, joka oli hankkeelle liian lyhyt. Toimintaa ei 
ehditty tässä ajassa kehittämään eikä juur-
ruttamaan rakenteisiin, alueille eikä organi-
saatioihin.

Lähiöpuutarhan toimintaa Jakomäessä, kuva Kimmo Brandt
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Poikkileikkaavat 
tavoitteet
Esikaupunkialueen imagon vahvistaminen

Lähiöprojektissa tuettiin laaja-alaisesti hank-
keen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutta-
mista sekä näkyvyyttä. Lähiöprojekti edisti 
myös esikaupunkien myönteisten uutisten 
tuomista julkisuuteen.

Kaikki hankkeet: Viestintä / uutisointi moni-
kanavaisesti 
Mittarit: Toteutettu, positiivisten medianos-
tojen määrä, Lähiöprojektin näkyvyys

Lähde viikonlopulla katsomaan, miten 

Helsingin lähiöt kehittyvät. Nyt retkeen on 

monta hyvää syytä, sillä Lähiöfest tarjoaa 

koko viikonlopun mielenkiintoista ja yllätyk

sellistä ohjelmaa.

Helsinki kasvaa nyt hurjaa vauhtia, ja 

lähiöihin rakentuu elinvoimaisia ja urbaa

neja keskustoja. Milloin olet viimeksi käy

nyt vaikkapa Malmilla, Vuosaaressa, Poh

joisHaagassa tai Herttoniemenrannassa? 

Hyppää bussiin, metroon tai junaan ja 

suuntaa lähiöihin, sillä tänä viikon loppuna 

niissä tapahtuu tavanomaista enemmän. 

Helsingin kaupunki avaa Lähiöfestvii

konloppuna neljä tapahtumatoria yhteisiksi 

kohtaamispaikoiksi. Tapahtumatoreilla 

muun muassa syödään ja taiteillaan yhdes

sä. Lauantaina kokoonnutaan Malmille ja 

Vuosaareen, sunnuntaina Herttoniemen

rantaan ja PohjoisHaagaan. Tekemistä ja 

kokemista osana Lähiöfestiä on myös Kan

nelmäessä, Kontulassa, Lauttasaaressa, 

Siltamäessä, Jakomäessä ja Kalasatamas

sa. Kiertämään lähtevät voivat osallistua 

kisaan merkitsemällä tapahtumakuvia 

Instagramissa #hoodshelsinki.

Hyppää  sattuman - 
varaisesti 
bussin kyytiin!

Helsinkiläisistä yli puolet asuu lähiöissä. 

Heidän kotikulmilleen kannattaa houku

tella mukaan myös Helsingissä vierailevia. 

Lähiöprojektin päällikkö Henna Helander 

Helsingin kaupungilta kertoo maailmalta 

meillekin rantautuvasta trendistä, jossa 

etenkin nuoret matkailijat etsivät aitoutta. 

He jättävät varsinaiset nähtävyydet väliin ja 

suuntaavat lähiöihin tutustumaan paikallis

ten ihmisten elämään.

– Heille juttu saattaa olla vaikkapa kon

tulalainen ravintola, Helander kertoo.

Hän itsekin hyppää ulkomaanreissuilla 

summamutikassa paikallisbussin kyytiin 

ja tutustuu kaupungin arkiseen menoon. 

Mutta aivan samaa voisi tehdä omassa 

kotikaupungissa.

Lähiöreissaamaan kehottaa myös 

projektikoordinaattori Jenni Peisa Hel

singin kaupungilta. Paitsi että viikonlopun 

ohjelma viihdyttää, Lähiöfestin minisemi

naareissa on tarjolla ajankohtaista tietoa 

kaupunkikehityksestä uuden kaupun

kistrategian ja yleiskaavan hengessä. 

Asukkaat pääsevät tutustumaan alueen 

hankkeisiin, ja paikalla kysymyksiin on 

vastaamassa alueiden asiantuntijoita.

Miksi vaikkapa Kalliossa tai Kruunun

haassa asuvan kannattaisi lähteä juuri nyt 

keskustasta kauemmas?

Peisa kehottaa tutustumaan viikonlo

pun runsaaseen ohjelmaan, sillä siinä on 

lukuisia syitä. Asiaohjelman lisäksi toreilla 

pääsee vaikka tanssimaan, skeittaamaan, 

pelaamaan tai tekemään kirpparilöytöjä. 

Ja tietysti syömään yhdessä.

Viikonlopun  tärppejä
Koko viikonlopun ohjelma verkossa tarkem

pine tapahtumapaikkoineen ja  aikoineen 

osoitteessa lähiöfestivaali.fi sekä Faceboo

kissa. Tässä muutama poiminta:

Vuosaari la 30.9. klo 10–14 Vuotalolla ja 

Vuosaaren lukiolla (Vuosaarentie 7). Pe

lataan yhdessä Vuotalolla Minecraftiä ja 

kehitetään aluetta. Ei haittaa, vaikkei peli 

olisi tuttu – opastaja on paikalla. Ilmainen 

henna tatuointipaja. Testaa, kokoa tai 

huolla  longboardlautoja. Miniseminaa

rien teemat ”Meri lähemmäs lähiössä – 

Miten saat enemmän irti merestä?” sekä 

”Korkea rakentaminen tulee, kuka sitä 

tarvitsee”. 

Malmi la 30.9. klo 14–18 Malmitalolla 

(Ala-Malmin tori 1) ja Ala-Malmin puistos-

sa. Malmitalolla tanssitaan ja lauletaan. 

Pellekaija Pumilla on oma konsertti, ja 

illemmalla on vuorossa puistojumppa. 

Tapahtumatorilla Stadin juhlaorkesteri 

skulaa rokkii ja stadilaisia stygejä. Mini

seminaarissa ”Lähiöstä keskustaksi – 

Monikeskustainen Helsinki”.

Pohjois-Haaga su 1.10. klo 10–14 

 Pohjois-Haagan yhteiskoululla (Pietari 

Hannikaisen tie 6). Fillariteatterin Makka

rapiruetti 10.15 ja 13.30. Leikillinen esitys 

lapsille ja aikuisille. Tai lähde taiteilemaan 

terveisiä katutaideseinälle. Kokeile erilaisia 

soittimia PohjoisHelsingin bändikoulussa. 

Miniseminaarissa ”Parkkipaikalla rahoitet

tu putkiremontti – Täydennysrakentamisen 

mahdollisuudet”.

Herttoniemenranta su 1.10. klo 14–18 

Herttoniemenrannan ala-asteella ja liikun-

tahallissa (Petter Wetterintie 5). Farmers 

Market pöydillä lähiruokaa, käsitöitä ja 

kirpparitavaroita. Tuunaa matonkuteista 

ja luonnonmateriaalista tuliaisia. Lapsille 

muun muassa Muumimuskari. Minisemi

naareissa ”Täältä tulee ensimmäinen kau

punkibulevardi” ja ”Onko yrittäjyydelle tilaa 

lähiöissä? – Kivijalkakaupat, isot firmat ja 

jakamistalous”.

Jakomäessä Lähiöfestin aikaan myös 

oma 50-vuotiskaupunginosajuhla 30.9. 

klo 10–19. Päivän aikana muun muassa 

HAMin Vieno Motors tapahtuma. Torilla 

korttelitanssit 17–19, solistina Hanna 

Pakarinen.

Koko viikonlopun tapahtumia ja #hoodshel-

sinki-kisaa on ideoinut ja koordinoinut Lähiö-

fest2017-kokonaisuudesta vastaava tuotantoyh-

tiö Egnahem media Oy. 

Tapahtumia ovat voineet ja voivat ilmoittaa 

yhteiselle ohjelmakartalle myös yhdistykset, yri-

tykset ja kaupunkilaiset lähiöfest2017.fi-sivuston 

kautta.

Viikonloppu
matkalle lähiöön

Henna Helander (vas.) ja Jenni Peisa Hel-

singin kaupungilta kertovat, että viikonlopun 

tapahtumatoreilla on jännittävää koettavaa. 

Mukana on myös paikallisia toimijoita.

Lähiöfestin tapah-

tumatoreilla kate-

taan yhteinen pöytä, 

jonka liinat koristeltiin 

työpajassa kaupunki-

suunnittelun kohtaus-

paikassa Laiturilla 

kesällä.

Ilmoitus Metro-
lehdessä
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Lähiöprojektin internetsivuilla julkaistiin 
ajankohtaisia uutisia Lähiöprojektiin linkit-
tyen. Tiedotteita lähetettiin Lähiöprojektin 
hankkeista, kuten Malminkartanonhuipun 
ideasuunnitelmasta. Someviestinnässä, lä-
hinnä Facebookissa, jaettiin uutisia ja tapah-
tumatietoja. Instagramissa julkaistiin kol-
misenkymmentä kuvaa ajankohtaisista 
tapahtumista sekä vanhoja valokuvia Hel-
singin lähiöistä. Lähiöfest2017 -festivaalin 
toteuttaminen monipuolisena yhteistyönä oli 
kauden näyttävin hanke. 

Helsingin Uutisista ja Metro-lehdestä os-
tettiin palstatilaa, joissa saatiin näkyvyyttä 
Lähiöprojektille. Helsingin Uutisten 13. tou-
kokuuta ilmestyneessä numerossa valo-
tettiin tulevaa ennätyksellisen vilkasta ka-
tutaidekesää. Metro-lehden 29. syyskuuta 
ilmestyneessä painoksessa nostettiin esiin 
Lähiöfestin neljää tapahtumatoria sekä sa-
maan aikaan vietettyä Jakomäen 50-vuotis-
kaupunginosajuhlaa. 

Elinkeinotoiminnan edistäminen

Lähiöprojekti tuki esikaupunkien elinkeino-
toiminnan edellytyksiä kaupungin strategian 
mukaisesti, keskeisenä alueena Helsingin 
itäiset kaupunginosat. Painopistealueina oli-
vat Herttoniemen yritysalue, Myllypuro, Me-
ri-Rastila ja Malminkartano. Yhteistyötä jat-
kettiin kaupunginkanslian elinkeino-osaston 
kanssa.

Hanke: Meri-Rastilan kaupunkiuudistus: 
maahanmuuttajien yrittäjyyden edistäminen
Mittarit: Suunnittelutyö valmis

Kenno Oy teki etnografisen tutkimuksen 
”Itiksestä itään – yrittämisen edellytykset 
Meri-Rastilassa”. Tutkimuksesta saatua tie-
toa hyödynnettiin kaavatyössä. 

Hanke: Herttoniemen yritysalueen kehittämi-
nen ja neuvottelukunta – Hyry
Mittarit: Yhteistyötapaamiset ja suunnittelu-
työ valmis

Herttoniemen yritysalueen neuvottelukun-
nan ja kaupungin edustajien yhteistyötapaa-
miset jatkuivat.  Yritysalueen elinkeinokehit-
tämisen toimenpideohjelman tekemisestä 
yhteistyössä sovittiin alustavasti. Yritysalu-
een kehittämisyhdistys on toiminut tärkeänä 
yhteistyökumppanina kaupungin toimijoiden 
suuntaan. 

Toiminta: Metropolian ammattikorkeakoulun 
Myllypuron kampus / yritysyhteistyön tuke-
minen
Mittarit: Työryhmiin osallistuminen

Helsingin kaupunki teki tiiviistä yhteistyötä 
Metropolian ammattikorkeakoulun kanssa. 
Viestinnällistä yhteistyötä tehtiin yhdessä 
Metropolian viestinnän sekä rakennuttajien 
kanssa. Rakentamisvaiheen aikana pidettiin 
avoin yleisötilaisuus peruskiven muurauksen 
yhteydessä, jotta alueen asukkaat alkaisivat 
tuntea uudisrakennuksen omakseen. Tavoit-
teena oli, että myllypurolaiset saisivat lähitu-
levaisuudessa nauttia matalan kynnyksen uu-
disrakennuksesta ja siellä toimivien yritysten 
palveluista.

Asukastoiminnan vahvistaminen 
kohdealueilla

Asukastoiminnan tukemiseen keskityttiin eri-
tyisesti aluekohtaisissa hankkeissa asukas-
verkostojen aktivoimiseksi

Hanke: Kotikaupunkipolut
Mittarit: Uusien polkujen laatiminen

Vuonna 2017 toteutui kaksi monipuolista koti-
kaupunkipolkua. Malmille tehtiin kotikaupun-
kipolku yhteistyössä Norr om Stan -yhdistyk-
sen kanssa ja Siltamäessä yhteishankkeena 
kaupunginkanslian aluerakentamisyksikön ja 
Siltamäki-Suutarila-seuran kanssa. Kaiken 
kaikkiaan on Helsinkiin valmistunut viitisen-
toista polkua. Polkujen tavoitteena on vahvis-
taa paikallisidentiteettiä. 
http://www.kotikaupunkipolut.fi/ 

http://www.kotikaupunkipolut.fi/
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Toiminta: Asukastoiminnan hankkeet sosiaa-
li –ja terveystoimen kanssa
Mittarit: Kampanjat toteutettu

Lähiöprojektin toimintarahoituksella sosi-
aali- ja terveysviraston yhdyskuntatyönteki-
jät toteuttivat Lähiöprojektin kohdealueilla 
osallisuutta ja vaikuttamista edistäviä asu-
kasyhteistyöhankkeita sekä tapahtumia. Ta-
voitteena oli lisätä yhteisöllisyyttä sekä eri 
kultuuritaustoista tulevien asukkaiden koh-
taamisia. Elävä Malmi, Malmin joulukalenteri, 
Jakomäen 50-vuotisjuhla, Malminkartanon 
aukiotapahtumat, Elojuhlat sekä Monikult-
tuurinen länsi-tapahtuma, Meri-Rastilan ky-
läjuhlat ja Joulukuu- tapahtumat toteutettiin 
yhteistyössä alueiden verkostojen toimijoi-
den kanssa. 

Lähiöprojektin toimintaraha
Lähiöprojektilla oli vuonna 2017 käytettävissään toimin-
tarahaa yhteensä 560 000 euroa, josta vuodelta 2016 
siirtyviä oli 87 000 euroa. Budjetin mukainen määräraha 
oli 473 000 euroa. Lisäksi Lähiöprojektiin organisoitiin 
kaupunkiympäristön toimialan erillisrahoitus Lähiöfest-
tapahtuman tuotantokustannuksiin 100 000 euroa. 
Lähiöprojektin toimintarahan käyttö oli noin 490 000 
euroa. Summa sisältää myös Lähiöfest-tapahtuman kus-
tannuksia.  

Malminkartanonhuipun portaat, kuva Helena Roschier



“Meri-Rastilamme” placemaking–hanke, kuva Henna Helander

Loppu


