Perustelumuistio lähiörahastohankkeet 2016
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Yhteensä

Hanke
Rudolfin palvelutalon ja palvelukeskustoiminnan piha‐
alueen oleskelutilojen parannus katoksilla ja
kuntoiluvälineillä
Leikkipuisto Mäkitorpan peruskorjaus, jatkorahoitus
Syystien monipuolisen palvelukeskuksen kuntosalin
laitteiden uusinta
Yhteisöllisyyttä ulkona ‐projekti
Hyvinvointia ikäihmisille
Siltalanpuiston peruskorjaus
Sorsapuiston peruskorjaus
Ala‐ ja yläraajojen harjoituslaite kotihoidon asiakkaille

Ala‐Malmin puiston lasipaviljongin korjaus ja puiston
ennallistaminen
Jakomäen Brodan uusi taideteos
Liikutaan yhdessä
Leikkipuisto Lohikäärme ja Punakivenpuisto
Leikkipuisto Herttoniemen peruskorjaus
Leikkipuisto Mustakiven peruskorjaus
Malmin kirjaston kehittäminen tekemisen tilaksi

Vanhaistenpuiston ja kuntolenkin
peruskorjaus/jatkorahoitus
Pihlajamäen nuorisopuiston
työllistämishanke/nuorisopuiston perusteellinen
korjaus
Hansakujan pinnoitteen ja valaistuksen uusiminen
Oulunkylän nuorisotalon toiminnallisuuden parannus
Merirastilan lähiönuorten toimintamahdollisuuksien
parantaminen alueen nuoristalolla
Koulupäivän toiminnallisuutta aktivoivat koulupihat,
jatkohanke
Pukinmäen turvallinen koulupolku
Stoan aukion kehittäminen yleissuunnitelman pohjalta

Kaupunginosa

Haettu
rahoitus
2016, €

Esitettävä
rahoitus
2016, €

Laajasalo
Oulunkylä

100 000
300 000

100 000
300 000

Ylä‐Malmi
Jakomäki
Siltamäki, Suutarila
Suutarila
Maunula
Malmi, Maunula,
Oulunkylä,
Paloheinä,
Pihlajamäki,
Puistola, Pukinmäki
Suutarila, Viikki

67 500
15 000
12 593
100 000
70 000

67 000
0
12 000
100 000
70 000

40 000

0

Ala‐Malmi
Alppikylä, Jakomäki
Puistola
Vuosaari
Herttoniemi
Vuosaari
Ala‐Malmi, Malmi,
Malmin
lentokenttä,
Pukinmäki,
Tapaninvainio, Ylä‐
Malmi

100 000
150 000
33 000
150 000
100 000
700 000

100 000
150 000
0
150 000
100 000
700 000

150 000

150 000

Kannelmäki

250 000

250 000

Pihlajamäki
Vartiokylä
Oulunkylä

60 000
50 000
58 200

35 000
50 000
55 000

Meri‐Rastila

142 500

140 000

Malmi, Vuosaari
Malmi, Pukinmäki

100 000
652 300

100 000
650 000

1 100 000
4 501 093

1 100 000
4 379 000

Itäkeskus

1. Rudolfin palvelutalon ja palvelukeskustoiminnan piha‐alueen oleskelutilojen parannus katoksilla ja
kuntoiluvälineillä
Hankkeen hallinnoija
Toteutusaika
Mitä tehdään

Miksi tehdään

Kuka tekee
Lopputulokset
Lähiön arvostuksen nostaminen
Haettu rahoitus
Muu rahoitus
Päätösesitys rahoituksesta
Perustelu

Sosiaali‐ ja terveysvirasto
Laajasalo
8.2.2016
Aiemmin lähirahaston varoilla (30 000 €) kunnostetulle piha‐alueelle
rakennetaan kiinteitä katoksia ja esiintymislava sekä hankitaan
kuntoiluvälineitä.
Huonokuntoisen oleskelupiha‐alueen kunnostuksella voidaan vastata
paremmin toiminnan tarpeisiin. Katoksia ei ole piha‐alueella lainkaan.
Alueen asukkaat ikääntyvät ja tarvetta yhteisille ympärivuotisille
ulkoilualueille on. Palvelukeskustoiminnan alkamisen myötä
kävijämäärät ovat kasvaneet.
Heka Oy/erityisasunnot
Yhteinen kohtaamispaikka ja toiminnan järjestämispaikka
Hanke lisää ikääntyville sopivia ulkoilutiloja ja mahdollistaa
ympärivuotisen ulkoilumahdollisuuden.
100 000 €
‐
100 000 €
Piha‐alue on alueen kaikkien asukkaiden käytössä, joten se parantaa
alueen viihtyvyyttä. Katoksien ja esiintymislavan rakentamisella sekä
kuntoiluvälineiden hankkimisella parannetaan alueen ikääntyvien
kaupunkilaisten palveluja. Hanke on rahaston tarkoituksen mukainen.
Eri ikäryhmien käyttömahdollisuudet tulee turvata ja piha‐alueen
hyödyntämistä eri ikäryhmien käytössä edistää.

2. Leikkipuisto Mäkitorpan peruskorjaus, jatkorahoitus
Hankkeen hallinnoija
Toteutusaika
Mitä tehdään

Miksi tehdään
Kuka tekee
Lopputulokset
Lähiön arvostuksen nostaminen
Haettu rahoitus
Muu rahoitus
Päätösesitys rahoituksesta
Perustelu

Rakennusvirasto
Oulunkylä
8.2.2016−30.6.2017
Hankkeessa haetaan Lähiörahastosta aiemmin (2012) myönnetyn
rahoituksen täydentämistä todellisten kustannusten selvittyä
puistosuunnitelman valmistumisen myötä. Puistoon rakennetaan uusi
leikkipuistorakennus, leikkipuisto peruskorjataan ja rahoitukseen
sisällytetään myös ulkovalaistuksen kustannukset.
Leikkipuistoon rakennetaan palaneen leikkipuistorakennuksen tilalle
uusi leikkipuistorakennus ja peruskorjataan leikkipuisto.
Rakennusvirasto rakennuttaa leikkipuiston.
Peruskorjattu ajanmukainen, turvallinen ja viihtyisä leikkipuisto.
Hanke parantaa Oulunkylän imagoa tarjoamalla ajanmukaisia
leikkipuistopalveluita
300 000 €
447 000 € (lähiörahasto 2012)
300 000 €
Hanke lisää alueen viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta sekä parantaa
erityisesti lapsiperheiden palveluja. Peruskorjaus on siirtynyt usealla
vuodella ja siihen on myönnetty aikaisemmin lähiörahastosta
rahoitusta. Hanke on lähiörahaston tarkoituksen mukainen. Hankkeen
toteuttaminen tukee myös lähiöprojektin toimintakauden 2016−2017
tavoitetta lasten ja nuorten toiminnan tukemisesta.

3. Syystien monipuolisen palvelukeskuksen kuntosalin laitteiden uusinta
Hankkeen hallinnoija
Toteutusaika
Mitä tehdään
Miksi tehdään

Kuka tekee
Lopputulokset

Lähiön arvostuksen nostaminen

Haettu rahoitus
Muu rahoitus
Päätösesitys rahoituksesta
Perustelu

Ylä‐Malmi
Sosiaali‐ ja terveysvirasto
1.4.2016−31.12.2016
Uusitaan lähiörahaston varoilla vuonna 2006 hankitut kuntosalin laitteet
sekä täydennetään valikoimaa kahdella uudella laitteella.
Nykyiset laitteet ovat käyttöikänsä päässä ja huoltokustannukset sen
vuoksi korkeat. Laitteiden uusinta mahdollistaa nykyistä suuremman
käytön ja harjoittelun seurattavuuden paranemisen. Palvelukeskuksen
kuntosali on Ylä‐Malmin ainoa. Kuntosali kohentaa paitsi fyysistä
toimintakykyä, auttaa sosiaalisten verkostojen luomisessa, tukee kotona
asumista ja asiakkaiden hyvinvointia.
Hankintatoimisto tilaa uudet laitteet, laitteiden vaihdon organisoi
palvelukeskus.
Ajanmukainen kuntosali, joka on suunniteltu erityisesti iäkkäiden
kuntoilijoiden ja kuntoutujien käyttöön. Laitteet soveltuvat myös
muistisairaiden asukkaiden käyttöön.
Ylä‐Malmilla ei ole muuta vastaavaa tilaa ikäihmisten, työttömien ja
eläkeläisten käytössä. Palvelukeskuksen asiakkaiden ja alueen asukkaiden
kuntosalin käyttö on pystytty järjestämään niin, että kaikille on käyttöaikaa
löytynyt ja kuntosali on tehokkaassa käytössä aamusta iltaan. Hanke
parantaa monipuolisen palvelukeskuksen mahdollisuutta tuottaa
asukkaille lähipalveluja, joista on kysyntää ja joille tarvetta.
67 500 €
‐
67 000 €
Kuntosalin laitteet ovat alueen kaikkien asukkaiden käytössä.
Laitevalinnoissa otetaan huomioon erityisesti ikääntyvien toimintakyvyn
ylläpito. Hanke on lähiörahaston tarkoituksen mukainen, koska se parantaa
erityisesti ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia. Hankinnat
voidaan tulkita investoinneiksi, koska hankittavat hyödykkeet muodostavat
toiminnallisen kokonaisuuden.

4. Yhteisöllisyyttä ulkona ‐projekti
Hankkeen hallinnoija
Toteutusaika
Mitä tehdään

Miksi tehdään
Kuka tekee
Lopputulokset

Lähiön arvostuksen nostaminen
Haettu rahoitus
Muu rahoitus
Päätösesitys rahoituksesta
Perustelu

Sosiaali‐ ja terveysvirasto
Jakomäki
1.4.2016−30.9.2016
Hankitaan pihakalusteita Vuorensyrjän palvelutalon pihan viihtyisyyden
lisäämiseksi ja yhteisöllisyyden mahdollistamiseksi ulkona. Hankitaan
korkeita istutuslaatikoita, jotka mahdollistavat vanhusasiakkaiden
osallisuuden kasvien istuttamiseen ja hoitamiseen.
Hanke toteutetaan yhteisöllisyyden ja ulkoilun mahdollistamiseksi sekä
virikkeellisyyden ja kuntoutumisen lisäämiseksi.
Palvelutalon henkilökunta ja asiakkaat.
Tuloksia ovat yhteisöllisyyden, ulkoilun mahdollisuuksien,
virikkeellisyyden ja kuntoutumisen lisääntyminen sekä alueellisen
monenpolven yhteistyön mahdollistaminen, tukeminen ja
lisääntyminen. Hanke lisää palvelutalon pihamiljöön käytettävyyttä
erityisesi kesä‐, kevät‐ ja syyskautena.
Mahdollistaa alueellisen monenpolven yhteistyön tekemisen
(päiväkodin ja peruskoulun kanssa) myös ulkona.
15 000 €
‐
0€
Lähiörahaston varoja voidaan käyttää investointihankkeiden ja
projektien rahoitukseen. Jotta hankinta tulkittaisiin investoinniksi, tulisi
alle 10 000 euron hyödykkeiden muodostaa yhdessä toiminnallinen
kokonaisuus. Hankinta ei ole alueen asukkaita ja toimijoita palvelevaa
toimintaa, vaan parantaa ensisijaisesti palvelutalon asukkaiden
viihtyvyyttä. Hanke ei paranna kattavasti alueen ikääntyvien
kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia. Hanketta ei esitetä
rahoitettavaksi lähiörahastosta.

5. Hyvinvointia ikäihmisille
Hankkeen hallinnoija
Toteutusaika
Mitä tehdään

Miksi tehdään

Kuka tekee
Lopputulokset

Lähiön arvostuksen nostaminen

Haettu rahoitus
Muu rahoitus
Päätösesitys rahoituksesta
Perustelu

Sosiaali‐ ja terveysvirasto
Siltamäki, Suutarila
9.2.2016−31.12.2016
Hankitaan ikäihmisille sopivat kuntoilulaitteet Siltamäen palvelutalon piha‐
alueelle, joilla asukkaat ja alueen ikäihmiset pystyvät turvallisesti pitämään
yllä sekä kohentamaan fyysistä kuntoansa. Side By Side ‐polkupyörällä
pystytään tarjoamaan asukkaille mahdollisuus kuntoa kohottavaan
pyöräilyyn yhdessä hoitajan tai omaisen/ystävän kanssa palvelutalon ja
Siltamäen puistoalueen turvallisilla jalankulku‐ ja pyöräväylillä.
Palvelutalo haluaa tarjota omille asukkailleen ja alueen ikäihmisille
mahdollisuuden oman kunnon ylläpitoon hankittavilla välineillä. Piha‐
alueelle on helppo pysähtyä kuntoilemaan, sillä palvelutalon ja alueen
asukkaiden välillä on toimiva ja hyvä yhteistyö. Hanke lisää palvelutalon
yhteistyötä alueen asukkaiden kanssa.
Palvelutalon henkilökunta yhdessä asukkaiden ja alueen ikäihmisten
kanssa.
Hankkeen lopputuloksena on alueen ikäihmisten ja asukkaiden
kuntoilumahdollisuuksien lisääntyminen sekä virkeyden ja hyvinvoinnin
lisääntyminen.
Hanke nostaa lähiön arvostusta. Kaupunki tukee näin lähiön hyvinvointia
lisäämällä myös tämän mahdollisuuden entisten lisäksi. Hankeen tuoma
positiivinen viesti nostaa myös kaupungin arvostusta lähiöläisten silmissä.
12 593 €
‐
12 000 €
Palvelutalon piha‐alueen kuntoilulaitteet olisivat paitsi palvelutalon
asukkaiden myös muiden alueen asukkaiden käytössä.
Ulkokuntoiluvälineet ovat lähiörahaston tarkoituksen mukaisia
parantamalla ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia.
Hankittavat laitteet muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, vaikka
laitteiden yksittäiset hankinta‐arvot jäävät alle 10 000 euron. Rahoitusta
myönnetään ulkoliikuntavälineiden hankintaan, koska niiden
yhteishankinta‐arvo ylittää 10 000 euroa. Rahoitusta ei myönnetä Side by
Side ‐polkupyörän hankintaan, koska se ei voi olla piha‐alueella vapaasti
kaikkien käytettävissä ja yhden pyörän ei voida nähdä hyödyttävän kaikkia
alueen ikäihmisiä.

6. Siltalanpuiston peruskorjaus
Hankkeen hallinnoija
Toteutusaika
Mitä tehdään

Miksi tehdään

Kuka tekee
Lopputulokset

Lähiön arvostuksen nostaminen
Haettu rahoitus
Muu rahoitus
Päätösesitys rahoituksesta
Perustelu

Rakennusvirasto
Suutarila
9.2.2016−30.11.2017
Uuden asuntorakentamisen vuoksi puistoalueelta joudutaan siirtämään
reittejä ja avo‐ojauomia sekä rakentamaan uusi leikkipaikka. Samalla
uusitaan kasvillisuutta ja otetaan alueen avo‐ojaverkosto paremmin
käyttöön sekä hulevesien hallintaan että puiston viihtyisyyttä ja ekologista
monimuotoisuutta ajatellen. Uusi reitistö vaatii myös uusia uusia
ylityskohtia ja siltarakenteita ojien kohdalla.
Rahoitusta haetaan puiston suunnitteluun. Puistosuunnitelman
lähtöaineistona on lähiöprojektin toimeksiannosta laadittu
ideasuunnitelma. Suunnitelmassa varmistetaan puiston ja sitä ympäröivien
suunnitteilla olevien alueiden yhteensopivuus ja reittien jatkuvuus.
Alustava peruskorjauksen kustannusarvio on 700 000 €.
Siltalanpuiston peruskorjaustarve on käynnistynyt Siltalanpuiston
täydennysrakentamiskaavan johdosta. Osalle nykyistä puistoaluetta
kaavoitetaan asuintontteja, joiden vuoksi alueelta joudutaan siirtämään
nykyisiä reittejä ja avo‐ojauomia sekä rakentamaan uusi leikkipaikka.
Rakennusvirasto toteuttaa hankkeen.
Siltalanpuistosta toteutetaan viihtyisä kohtaamispaikka lähialueen
nykyisille ja uusille asukkaille. Puiston helmiä ovat sillat, leikkipaikka,
ojauoma ja sen kasvillisuus sekä valaistus.
Peruskorjattu, ajanmukainen ja viihtyisä puisto nostaa alueen imagoa.
100 000 €
‐
100 000 €
Siltalanpuiston peruskorjaus parantaa alueen viihtyvyyttä ja
toiminnallisuutta ja on lähiörahaston tarkoituksen mukainen. Hankkeen
toteuttaminen edistää lähiöprojektin toimintakauden 2016−2017
tavoitetta täydennysrakentamisen tukemisesta.
Rakennusvirasto on hakenut tänä vuonna lähiörahastosta varoja
useampien puistosuunnitelmien laadintaan. Viiden miljoonan vuosittainen
lähiörahastorahoitus ei mahdollista kaikkien puistojen toteuttamista
yhtäaikaisesti. Tulevissa hauissa tulee priorisoida erityisesti
täydennysrakentamista tukevien puistojen toteuttamishankkeita.

7. Sorsapuiston peruskorjaus
Hankkeen hallinnoija
Toteutusaika
Mitä tehdään

Miksi tehdään

Kuka tekee
Lopputulokset

Lähiön arvostuksen nostaminen

Haettu rahoitus
Muu rahoitus
Päätösesitys rahoituksesta
Perustelu

Rakennusvirasto
Maunula
9.2.2016−30.11.2017
Sorsapuisto on suojeltu vuonna 2012 laaditussa asemakaavassa ja
kaavassa on annettu määräys, että asemakaavahistoriallisesti ja
puistohistoriallisesti arvokas puisto tulee kunnostaa alkuperäisen Bengt
Schalinin suunnitelman periaatteiden pohjalta. Tavoitteena on
peruskorjata Maunulan tärkein puistohistoriallinen kohde.
Peruskorjauksessa pyritään tavoittamaan suunnittelijalle ominainen tyyli,
kasvilajisto ja sommitelmat sekä luoda kokonaisuudesta nykypäivän
tulkinta, joka pohjautuu olemassa oleviin arkistoaineistoihin ja
puistoinventointiin. Puiston peruskorjauksessa pyritään esteettömyyteen
ja hoitoluokan A2 mukaiseen laatutasoon sekä puistoreitistön
kattavuuteen ja toiminnallisuuteen.
Rahoitusta haetaan puiston suunnitteluun. Alustava kustannusarvio
toteutuskustannuksista on 600 000 €.
Puisto on peruskorjauksen tarpeessa niin toimintavälineiden kuin
istutustenkin osalta. Yleisenä tavoitteena on lisätä puiston viihtyisyyttä,
toiminnallisuutta ja käyttöastetta. Tavoitteena myös tarkastella
puistoreitistön toiminnallisuutta ja kattavuutta mm. Keskuspuiston
suuntaan.
Rakennusvirasto toteuttaa hankkeen.
Puistohistoriallisesti merkittävä peruskorjattu puisto, jossa puiston
suunnittelijan suunnittelija Bengt Schalinille ominainen tyyli, kasvilajisto ja
sommitelmat on tulkittu nykyaikaan.
Hankkeen toteutus nostaa alueen imagoa tarjoamalla ajanmukaisia
puistopalveluita ja miljöötä puiston alkuperäisen suunnittelijan Bengt
Schalinin henkeen.
70 000 €
‐
70 000 €
Sorsapuiston peruskorjaus parantaa alueen viihtyvyyttä ja täyttää
lähiörahaston tarkoituksen parantamalla toiminnallisuutta. Hankkeen
toteuttaminen edistää lähiöprojektin toimintakauden 2016−2017
tavoitetta keskeisten puistojen kehittämisestä.
Rakennusvirasto on hakenut tänä vuonna lähiörahastosta varoja
useampien puistosuunnitelmien laadintaan. Viiden miljoonan vuosittainen
lähiörahastorahoitus ei mahdollista kaikkien puistojen toteuttamista
yhtäaikaisesti. Tulevissa hauissa tulee priorisoida erityisesti
täydennysrakentamista tukevien puistojen toteuttamishankkeita.

8. Ala‐ ja yläraajojen harjoituslaite kotihoidon asiakkaille
Hankkeen hallinnoija

Sosiaali‐ ja terveysvirasto

Toteutusaika
Mitä tehdään

9.2.2016
Pohjoiseen ja Koilliseen kotihoitoyksikköön hankitaan noin 30 kpl Thera Fit
‐polkulaitteita. Pyritään parantamaan kotihoidon asiakkaiden
liikkumiskykyä, erityisesti reisilihaksia vahvistamalla. Välineenä käytetään
hoitajan mukana kuljetettavaa Thera Fit ‐polkulaitetta, jolla voi jalkojen
lisäksi harjoittaa myös käsiä. Harjoittelu onnistuu hoitohenkilökunnan
tekemällä kotikäynnillä ja laitteesta hyötyy moni asiakas. Vastaavanlaisesta
polkuharjoittelusta on hyviä kokemuksia Kustaankartanosta, sillä
lihasharjoituksen lisäksi ikäihmiset pitävät kovasti tämän tyyppisestä
harjoittelusta.
Nykyinen ikä‐ ja palvelurakenteen muutos edellyttää entistä
tehokkaampaa kuntoutumisen tukemista kotihoidon asiakkaille. Tämä
nousi esille esimerkiksi vuoden 2015 Muistibarometrissä, jossa selvitettiin
hoidon ja palveluiden kehittymistä Kansallisen Muistiohjelman aikana.
Koska hoitajien määrää tuskin pystytään lisäämään, niin on tärkeä löytää
keinoja, joilla hoitajien käynnit sisällöltään tukevat tehokkaammin
asiakkaiden toimintakykyä.
Hoitajat ohjaavat kotihoidon asiakkaita.
Pienikin liikuntakyvyn (tai siirtymiskyvyn) paraneminen tuottaa lisää
elämänlaatua kotihoidon asiakkaille, esimerkiksi se, että pääsee itse
siirtymään vuoteesta pyörätuoliin ja pyörätuolista WC‐istuimelle tukee
itsenäistä selviytymistä. Kävelymatkojen pituuden lisääntyminen myös.
Toisaalta nämä myös vähentävät avun tarvetta ja helpottavat hoitajien
työtä.
Tuetaan konkreettisella tavalla kotona asuvien, kotihoidon asiakkaiden
toimintakykyä ja elämänlaatua. Tuodaan kotihoidon asiakkaiden elämään
iloa liikunnan avulla, sillä laitteella on hauska polkea ja omaa edistymistään
voi seurata.
40 000 €
‐
0€
Lähiörahaston tarkoituksena on Helsingin lähiöiden arvostuksen
nostaminen parantamalla lähiöiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta sekä
ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia. Kotihoidon
asiakkaiden käyttöön hankittavat laitteet eivät palvele alueen ikääntyviä
asukkaita yleisesti eivätkä paranna alueen viihtyvyyttä tai
toiminnallisuutta. Hanketta ei esitetä rahoitettavaksi lähiörahastosta.

Miksi tehdään

Kuka tekee
Lopputulokset

Lähiön arvostuksen nostaminen

Haettu rahoitus
Muu rahoitus
Päätösesitys rahoituksesta
Perustelu

Malmi, Maunula, Oulunkylä,
Paloheinä, Pihlajamäki, Puistola,
Pukinmäki, Suutarila, Viikki

9. Ala‐Malmin puiston lasipaviljongin korjaus ja puiston ennallistaminen
Hankkeen hallinnoija
Toteutusaika
Mitä tehdään

Miksi tehdään

Kuka tekee
Lopputulokset

Lähiön arvostuksen nostaminen
Haettu rahoitus
Muu rahoitus
Päätösesitys rahoituksesta
Perustelu

Rakennusvirasto
Ala‐Malmi
9.2.2016−30.11.2017
Ala‐Malmin puisto on ainut koillisen Helsingin edustuspuisto, jota
hoidetaan A1‐hoitoluokan mukaisesti. 1990‐luvun alkupuolella valmistunut
puistokokonaisuus on poikkeuksellinen koko Helsingin mittakaavassa ja
luokiteltu arvoympäristöksi (suunnittelija Lars Barnö). Puisto ennallistetaan
arvoja säilyttäen, mutta tavoitteena on myös tehdä alueesta houkutteleva
alueen asukkaiden ja toimijoiden tapahtumille. Puiston ennallistaminen
aloitetaan lasipaviljongin kunnostuksella.
Ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan lasipaviljongin kunto ja tehdään joko
kunnostus‐ tai uusimissuunnitelma. Käynnistetään puiston
ennallistamisuunnittelu. Peruskorjauksen alustava kustannusarvio on
200 000 €.
Hienon puistokokonaisuuden murheena on ollut ilkivalta, joka on
kohdistunut erityisesti lasipaviljonkiin ja puistoalueita on käytetty
kaljoitteluun tms. epäsosiaaliseen toimintaan. Muutaman viime vuoden
aikana Malmin alueen toimijat ovat aktivoituneet. Malmin
toimintakeskuksen johdolla Ala‐Malmin puistossa on kesäisin pelejä ym.
aktiviteettia. Puiston vesiallas houkuttelee istahtamaan veden ääreen. Ala‐
Malmin puisto alkaa olla ikänsä ja kuntonsa puolesta peruskorjauksen
tarpeessa. Puiston keskellä sijaitseva lasipaviljonki kaipaa kunnostusta tai
tarvittaessa uusimista.
Rakennusvirasto toteuttaa hankkeen.
Ala‐Malmin puisto palautuu koillisen Helsingin edustuspuistoksi ja
arvoympäristöksi, joka on houkutteleva alueen asukkaiden
kohtaamispaikkana ja erilaisten tapahtumien pitopaikkana ympäri vuoden.
Puiston peruskorjaus edustuspuistoksi ja arvoympäristöksi parantaa alueen
arvostusta koko koillisen Helsingin alueella.
100 000 €
‐
100 000 €
Ala‐Malmin puiston lasipaviljongin kunnostaminen tai uusiminen parantaa
alueen keskeisessä puistossa viihtyvyyttä ja täyttää lähiörahaston
tarkoituksen parantamalla toiminnallisuutta. Hankkeen toteuttaminen
edistää lähiöprojektin toimintakauden 2016−2017 tavoitetta keskeisten
puistojen kehittämisestä.
Rakennusvirasto on hakenut tänä vuonna lähiörahastosta varoja
useampien puistosuunnitelmien laadintaan. Viiden miljoonan vuosittainen
lähiörahastorahoitus ei mahdollista kaikkien puistojen toteuttamista
yhtäaikaisesti. Tulevissa hauissa tulee priorisoida erityisesti
täydennysrakentamista tukevien puistojen toteuttamishankkeita.

10. Jakomäen Brodan uusi taideteos
Hankkeen hallinnoija
Toteutusaika
Mitä tehdään

Miksi tehdään
Kuka tekee
Lopputulokset
Lähiön arvostuksen nostaminen
Haettu rahoitus
Muu rahoitus
Päätösesitys rahoituksesta
Perustelu

Rakennusvirasto
Alppikylä, Jakomäki
9.2.2016−30.11.2017
Lahdenväylän alikulkukäytävään valmistui vuonna 2013 taideteos
Jakomäen Broda. Teoksen keraamiset laatat suunnittelivat taiteilijat Pekka
Paikkari ja Karin Widnes. Teosten taustalla on myös paikallisten nuorten
merkittävä innostus ja työpanos mm. sarjakuvatyöpajojen muodossa.
Lisäksi alikulkuun toteutettiin erityisvalaistus. ELY‐keskus käynnistää
Lahdenväylän sillan peruskorjauksen arviolta alkuvuodesta 2017 ja nykyien
teos ja valaistus joudutaan purkamaan. Jatkuvan ilkivallan johdosta
teokselle pyritään löytämään uusi sijainti ja alikulkua elävöitetään uudella,
kestävämmällä teoksella. Uusi teos on jatkumo nykyiselle ja sitä ovat
suunnittelemassa samat taiteilijat. Teosta on suunniteltu vuoden 2015
loppupuolelta yhdessä taiteilijoiden, lähiöprojektin ja rakennusviraston
kesken.
ELY‐keskus peruskorjaa sillan ja nykyinen teos sekä valaistus joudutaan
purkamaan pois.
Rakennusvirasto toteuttaa hankeen yhteistyössä taideteoksen laativien
taiteilijoiden kanssa.
Taideteoksella ja erikoisvalaistuksella elävöitetty turvallinen kevyen
liikenteen yhteys Alppikylän ja Jakomäen välillä.
Turvallinen elävöitetty kevyen liikenteen yhteys kahden kaupunginosan
välillä parantaa molempien alueiden imagoa.
150 000 €
‐
150 000 €
Taideteoksen korvaaminen peruskorjauksen yhteydessä kestävämmällä
teoksella vähentää käyttötalousmenoja, koska nykyinen teos on ollut
jatkuvan ilkivallan kohteena ja aiheuttanut ylimääräisiä
kunnostuskustannuksia. Hanke parantaa lähiön toiminnallisuutta ja täyttää
näin lähiörahaston tarkoituksen. Lisäksi hanke on lähiöprojektin
toimintakauden 2016−2017 tavoi eiden mukainen. Kohderyhmänä ovat
kaikki alueen asukkaat ja uuden teoksen suunnittelussa ovat mukana
teoksen alun perin suunnitelleet taitelijat.

11. Liikutaan yhdessä
Hankkeen hallinnoija
Toteutusaika
Mitä tehdään

Miksi tehdään
Kuka tekee
Lopputulokset
Lähiön arvostuksen nostaminen

Haettu rahoitus
Muu rahoitus
Päätösesitys rahoituksesta
Perustelu

Sosiaali‐ ja terveysvirasto
Puistola
9.2.2016
Lähiöliikkujat, vapaaehtoiset ja Puistolan palvelutalon asukkaat läheisineen
henkilökunnan kanssa toteuttavat liikunnallisia matkoja ”maailman
ympäri” Puistolan palvelutalossa polkemalla motomedillä ja
lähiympäristössä Side By Side ‐pyörällä.
Kohennetaan kuntoa polkemisen keinoin ja yhteistoiminta parantaa
sosiaalisuutta ja vähentää yksinäisyyttä. Lisätään kotona selviytymistä.
Lähiöliikkujat, vapaaehtoiset palvelutalon asukkaat ja heidän läheisensä
sekä talon henkilökunta.
Käyttäjien fyysinen kunto paranee ja vuorovaikutustilanteet
Vuonna 2013 loppuneen remontin jälkeen talon profiili muuttui
ryhmäasumiseksi ja toiminta on yhteisöllisempää. Talon kerroksiin saatiin
yhteiset oleskelutilat, joita haluttaisiin hyödyntää laajemmin. Vuonna 2015
palvelutalon pihaan saatiin lähiörahaston rahoituksella pieni liikuntapuisto,
jota talon asukkaiden lisäksi käyttää alueen väestöä. Talossa olevaa
kuntosalia käyttää tällä hetkellä alueen lähiöliikkujat 2xviikossa ja osa
heistä toimii talossa vapaaehtoisina. Nyt toimintaa halutaan tällä
projektilla laajentaa ja avata taloa alueen vanhusväestön käyttöön.
Puistolassa on ajanmukainen palvelutalo, joka on alueen ikäihmisten
käytössä.
33 000 €
‐
0€
Lähiörahaston varoja voidaan käyttää investointihankkeiden ja projektien
rahoitukseen. Hakemus koskee Puistolan palvelutalon toiminnan
tukemista. Yksittäisiin laitehankintoihin, jotka eivät muodosta
toiminnallista kokonaisuutta ei voida käyttää lähiörahaston varoja.
Liikunnalliset matkat eivät ole investointeja eivät lisää koko alueen
viihtyvyyttä tai toiminnallisuutta eivätkä olisi suunnattu koko alueen
ikääntyvälle väestölle. Hanketta ei esitetä rahoitettavaksi lähiörahastosta.

12. Leikkipuisto lohikäärme ja Punakivenpuisto
Hankkeen hallinnoija
Toteutusaika
Mitä tehdään

Miksi tehdään

Kuka tekee
Lopputulokset

Lähiön arvostuksen nostaminen

Haettu rahoitus
Muu rahoitus
Päätösesitys rahoituksesta
Perustelu

Rakennusvirasto
Vuosaari
9.2.2016−29.6.2018
Tavoitteena on toiminnoiltaan monipuolinen ja vaihteleva toiminta‐ ja
oleskelupuisto, joka palvelee alueen asukkaita. Puistosta kehitetään
kaupunkikuvallisesti yhtenäinen kokonaisuus, jossa on hyvät reittiyhteydet
ja puiston keskellä selkeästi rajautuva, avoin maisematila. Puistoakselin
pitkät näkymät pyritään säilyttämään ja ylläpitämään. Puiston reittiyhteydet
selkeytetään, leikkipuisto peruskorjataan, pelikenttää ja liikuntatoimintoja
kehitetään mm. uusimalla skeittialue.
Ensimmäisessä vaiheessa rahoitusta haetaan puistosuunnitelman
laadintaan.
Työ perustuu vuonna 2013 Vuosaaren keskuspuiston opiskelijakilpailun
voittaneeseen ideasuunnitelmaan ”Punakiven Lohikäärme”, jonka järjesti
Lappset Group Oy yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Kilpailun jälkeen
laadittiin lähiöprojektin rahoittamana yleissuunnitelma usean
hallintokunnan yhteistyöprojektina. Suunnitelma laadittiin
vuorovaikutteisesti alueen toimijoiden ja lähiöprojektin kanssa.
Vuorovaikutus hoidettiin tiedottamalla alueen toimijoita (leikkipuisto,
koulut, seurakunta, palvelutalo) suunnittelusta sekä huomioimalla
kommentit suunnitelmaluonnoksesta. Täydennysrakentamisen
asemakaavamuutosten vuoksi syntyi tarve tarkastella koko puiston aluetta
uudelleen ja varmistaa puiston ja sitä ympäröivien suunnitteilla olevien
alueiden yhteensopivuus ja reittien jatkuvuus. Yleissuunnitelman pohjana
käytettiin kaupunkisuunnitteluviraston viitesuunnitelmaa
Lokkisaarenpuistosta sekä luonnoksia asemakaavamuutoksista
suunnittelualueelle ja sen ympäristöön. Samanaikaisesti puiston
yleissuunnitelman kanssa laadittiin puiston itäreunalla sijaitsevan Vuosaaren
ala‐asteen pihasuunnitelma, johon sisältyy myös lähiliikuntaa.
Rakennusvirasto toteuttaa hankkeen. Liikuntavirasto toteuttaa
liikuntarakenteet ja ‐laitteet sekä pelikentän.
Suunnittelualue sijaitsee alueella, joka on vuoden 2002 yleiskaavassa
merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin
kannalta merkittäväksi alueeksi. Hanke toteuttaa yleiskaavan tavoitetta
kaupunkikuvallisesti yhtenäisenä kokonaisuutena, jossa on toimivat
reittiyhteydet ja puiston keskellä selkeästi rajautuva avoin maisematila.
Leikkipuisto tarjoaa ajanmukaiset, turvalliset ja terveelliset
leikkipuistopalvelut. Alueen läpikulkevasta Vuosaarenpurosta muokataan
nykyistä monimuotoisempi hulevesiuoma, jossa huomioitu ekologiset,
maisemalliset ja hydrologiset arvot.
Hanke sijaitsee Vuosaaren keskuspuistossa ja tulee nostamaan koko
puistoalueen profiilia. Punakivenpuisto toimii keskuspuiston maisemallisena
sekä toiminnallisena keskipisteenä kaikenikäisille.
150 000 €
‐
150 000 €
Leikkipuisto Lohikäärmeen ja Punakivenpuiston kehittäminen palvelee
kaikkia alueen asukkaita. Se täyttää lähiörahaston tarkoituksen parantamalla
alueen viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta. Hanke tukee lähiöprojektin
toimintakauden 2016−2017 tavoite a kaupunkipuistojen kehi ämisestä.
Rakennusvirasto on hakenut tänä vuonna lähiörahastosta varoja useampien
puistosuunnitelmien laadintaan. Viiden miljoonan vuosittainen
lähiörahastorahoitus ei mahdollista kaikkien puistojen toteuttamista
yhtäaikaisesti. Tulevissa hauissa tulee priorisoida erityisesti
täydennysrakentamista tukevien puistojen toteuttamishankkeita.

13. Leikkipuisto Herttoniemen peruskorjaus
Hankkeen hallinnoija
Toteutusaika
Mitä tehdään

Miksi tehdään

Kuka tekee
Lopputulokset

Lähiön arvostuksen nostaminen

Haettu rahoitus
Muu rahoitus
Päätösesitys rahoituksesta
Perustelu

Rakennusvirasto
Herttoniemi
10.2.2016−30.11.2017
Leikkipuisto peruskorjataan aitauksen sisäpuolella olevilta osin.
Leikkipuiston toiminnat ja alueen jäsentely tarkistetaan. Kahluualtaan
kunto tarkistetaan ja tarvittaessa tutkitaan erilaisia
vesileikkimahdollisuuksia. Leikkivälineet ja muu kalustus uusitaan
tarvittavilta osin. Aluetta ympäröivä aita kunnostetaan yhdenmukaiseksi.
Pintavesien ohjaus tarkistetaan ja korjataan tarvittaessa. Suunnitelma
laaditaan vuorovaikutuksessa puiston käyttäjien kanssa.
Ensimmäisessä vaiheessa rahoitusta haetaan leikkipuiston peruskorjauksen
suunnitteluun. Alustava peruskorjauksen kustannusarvio on 200 000 €.
Leikkipuisto on huonossa kunnossa ja kulahtanut. Osa kalusteista ja
kahluualtaan reunat ovat vaaralliset. Länsi‐Herttoniemeen kaavaillaan
asutuksen tiivistämistä ja mm. Leikkipuisto Herttoniemen viereen ollaan
esittämässä täydennysrakentamista, joten puiston käyttö tulee
lisääntymään entisestään. Puisto on peruskorjattu 1980‐luvulla ja sitä on
myöhemminkin kunnostettu ylläpidon keinoin. Sekä puiston turvallisuus
että yleisilme vaatii päivittämistä.
Rakennusvirasto toteuttaa hankkeen.
Leikkipuisto Herttoniemi on sijainnut tällä paikalla jo vuosikymmeniä ja on
vilkkaassa käytössä. Tavoitteena on turvallinen ja toimiva leikkipuisto, joka
palvelee leikkipuistotoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla ja huomioi
Länsi‐Herttoniemen asukasmäärän kasvun.
Hyväkuntoinen, turvallinen ja yleisilmeeltään viihtyisä leikkipuisto on
vetovoimatekijä uusille asukkaille ja nostaa alueen viihtyisyyttä, varsinkin
lapsiperheiden keskuudessa.
100 000 €
‐
100 000 €
Leikkipuisto Herttoniemen peruskorjaus lisää alueen toiminnallisuutta ja
viihtyisyyttä erityisesti lapsiperheiden näkökulmasta. Hanke täyttää
lähiörahaston tarkoituksen. Leikkipuiston kuunnostamisen suunnittelussa
ja toteutuksessa tulee varmistaa, että kehittäminen ei ole ristiriidassa
tarkastelun kohteena olevien uusien asuntorakentamismahdollisuuksien
kanssa.
Rakennusvirasto on hakenut tänä vuonna lähiörahastosta varoja
useampien puistosuunnitelmien laadintaan. Viiden miljoonan vuosittainen
lähiörahastorahoitus ei mahdollista kaikkien puistojen toteuttamista
yhtäaikaisesti. Tulevissa hauissa tulee priorisoida erityisesti
täydennysrakentamista tukevien puistojen toteuttamishankkeita.

14. Leikkipuisto Mustakiven peruskorjaus
Hankkeen hallinnoija
Toteutusaika
Mitä tehdään

Miksi tehdään

Kuka tekee
Lopputulokset
Lähiön arvostuksen nostaminen
Haettu rahoitus
Muu rahoitus
Päätösesitys rahoituksesta
Perustelu

Rakennusvirasto
Vuosaari
10.2.2016−30.11.2017
Leikkipuistoon tehdään toiminnallisia muutoksia siten, että isojen lasten
leikkialue sijoitetaan leikkipuiston eteläosaan ja pienten lasten
pohjoisosaan. Isompien jalkapalloalue siirretään eteläpään ympyrän
muotoiselle aukiolle. Kahluuallas kunnostetaan ja kahluuallasalue
erotetaan muusta alueesta matalalla aidalla. Nykyistä aidattua leikkialuetta
on laajennettu eteläpäästä. Leikkivälineet uusitaan ja uusien
leikkivälineiden valinnoissa on huomioitu esteettömyyden erikoistason
ohjeet. Pienten leikkialueelle tulee arkeologiset kaivaukset ‐teemaan
ideoitu hiekkalaatikko.
Leikkipuisto on hyvin suosittu ja siksi sen välineistö on kulunutta ja saadun
palautteen mukaan leikkipuiston toiminnallisuudessakin on
parantamistarpeita. Puistossa on paljon monikielisiä käyttäjiä ja myös
heidän antamaansa palautetta hyödynnettiin puistosuunnitelman
laadinnassa.
Rakennusvirasto toteuttaa hankkeen.
Toimiva, turvallinen leikkipuisto, jossa huomioitu esteettömyyden
erikoistason vaatimukset.
Puiston peruskorjaus nostaa alueen arvostusta haluttuna asuinalueena.
700 000 €
‐
700 000 €
Leikkipuisto Mustakiven peruskorjaus lisää alueen toiminnallisuutta ja
viihtyisyyttä erityisesti lapsiperheiden näkökulmasta. Hankkeessa on
erityisesti huomioitu esteettömyyden erikoistason vaatimukset. Hanke
täyttää lähiörahaston tarkoituksen.

15. Malmin kirjaston kehittäminen tekemisen tilaksi
Hankkeen hallinnoija

Kaupunginkirjasto

Toteutusaika
Mitä tehdään

1.4.2016−31.12.2017
Hankkeen tavoitteena on kehittää Malmin kirjastosta tekemisen ja matalan
kynnyksen tila. Rahoitusta haetaan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tiloja
uudistetaan määrittelemällä mm. erikseen hiljainen tila ja kohtaamiseen
tarkoitetut tilat. Uudistuksen yhteydessä uusitaan kokonaan nykyinen
palvelualue ja luodaan oma tila nuorille, jota kirjastossa ei aiemmin ollut.
Kalusteet uudistetaan tarpeellisin osin. Eri osastojen toiminallisuutta
parannetaan ja luodaan nuorille oma tila.
Rahoitusta haetaan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Malmin kirjasto Malmitalossa on alueen vilkas kulttuurielämysten ja
oppimisen keskus. Kirjastossa järjestetään tapahtumia ja tarjotaan laajasti
opastusta nykyajan laitteiden ja tietolähteiden käytössä. Kirjaston nykyiset
tilaratkaisut eivät enää ole alueen asukkaiden tarpeiden mukaisia.
Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaiden itsenäinen toiminen
kirjaston tiloissa ja laitteilla sekä luoda nykyistä enemmän kohtaamisen
paikkoja. Hiljaisten tilojen dominointia halutaan vähentää. Nuorilta
puuttuu kirjastosta tila. Malmin toimintaympäristössä digitaalisen kuilun ja
muun segregaation torjuminen on keskeinen osa julkisia palveluja.
Hankkeessa parannetaan myös tiedon välittämistä alueen palveluista ja
tapahtumista.
Tilakeskus vastaa rakennuttamisesta. Hanke toteutetaan yhteistyössä
alueen kumppaniverkostojen ja asukkaiden kanssa.
Hankkeen tuloksena kirjasto ja sen tilat ja palvelut vastaavat asukkaiden
tarpeita ja mahdollistavat muiden asukkaiden merkityksellisen
kohtaamisen kulttuuripalveluiden keskellä. Tekemisen tila aktivoi asukkaita
heidän arkisessa ympäristössään toimimaan aktiivisena myös omassa
elämässään ja tukemaan alueen yhteistä hyvinvointia.
Malmin kirjasto on erittäin suosittu ja asukkaiden arvostama kirjasto, joka
sijaitsee Malmin alueen kulttuuritoiminnan keskellä Malmitalossa.
Kirjaston palveluiden ja tilojen saavutettavuutta lisäämällä myös muiden
Malmitalon toimijoiden saavutettavuus paranee, koska kirjasto voi toimia
näiden palveluiden viestijänä ja suosittelijana. Parhaimmillaan tästä
kulttuuripalveluiden keskittymästä muodostuu koko aluetta yhdistävä ja
sen arvostusta lisäävä tekijä, joka toimii mallina muiden asuinalueiden
kumppanitoiminnalle ja asukaslähtöisyydelle.
150 000 €
200 000 €
150 000 €
Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki alueen asukkaat. Hanke on
lähiörahaston tarkoituksen mukainen parantamalla toiminnallisuutta.
Hanke yhdistyy kirjastotilaan suunniteltuun uudistukseen ja ottaa
huomioon asukkaiden näkemykset uudistamistarpeista.

Miksi tehdään

Kuka tekee
Lopputulokset

Lähiön arvostuksen nostaminen

Haettu rahoitus
Muu rahoitus
Päätösesitys rahoituksesta
Perustelu

Ala‐Malmi, Malmi, Malmin
lentokenttä, Pukinmäki,
Tapaninvainio, Ylä‐Malmi

16. Vanhaistenpuiston ja kuntolenkin peruskorjaus/jatkorahoitus
Hankkeen hallinnoija
Toteutusaika
Mitä tehdään

Miksi tehdään

Kuka tekee
Lopputulokset

Lähiön arvostuksen nostaminen
Haettu rahoitus
Muu rahoitus
Päätösesitys rahoituksesta
Perustelu

Rakennusvirasto
Kannelmäki
10.2.2016−30.6.2017
Vanhaistenpuisto ja kuntolenkki ovat osa Kannelmäen kaupunkipuistoa.
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kunnostaa Vanhaistenpuisto ja
siellä sijaitseva koira‐aitaus ja leikkipuisto Kannelmäki sekä koko aluetta
kiertävä noin 3 km pituinen kuntolenkki. Tavoitteena on monipuolinen
puistokokonaisuus, jossa erityistä huomiota kiinnitetään liikunnallisuuteen
ja esteettömyyteen eri ikäryhmien näkökulmasta. Koira‐aitauksen aita
uusitaan ja jaetaan erilliset alueet pienille ja isoille koirille. Koko alueen
valaistus ja orientoituvuus tarkistetaan.
Hankkeelle on myönnetty lähiörahastosta rahoitusta yhteensä 900 000 €,
kyseessä lisärahoitustarve lähinnä ulkovalaistusinvestointeihin.
Hankkeen taustalla on Terveellinen ja turvallinen kaupunginosa ‐hanke,
jossa tarkastellussa vuonna 2013 oli Kaarelan alue. Tarkastelu tehtiin eri
hallintokuntien laajassa yhteistyössä. Rakennusvirasto on laatinut
Vanhaistenpuistosta ja kuntolenkistä puistosuunnitelman.
Puistosuunnitelmassa on huomioitu leikkipuisto Kannelmäen ja koira‐
aitauksen peruskorjaus sekä kuntolenkin toteutus hyödyntämällä nykyisiä
puistokäytäviä ja kevyen liikenteen reittejä.
Rakennusvirasto toteuttaa hankkeen. Liikuntavirasto toteuttaa
Kannelmäen kaupunkipuistoon kuuluvan liikuntapuiston osuuden.
Kannelmäen kaupunkipuisto on terveellinen, turvallinen, kestävä ja
viihtyisä puistokokonaisuus, jossa on toimivat ja esteettömät reitit,
esteettömyyden erikoistason leikkipuisto‐ ja lähiliikuntapalvelut alueen
asukkaille.
Hanke parantaa Kannelmäen imagoa ja kannustaa asukkaita omaehtoiseen
liikuntaan.
250 000 €
‐
250 000 €
Hanke on lähiörahaston tarkoituksen mukainen parantamalla alueen
toiminnallisuutta ja viihtyvyyttä. Hanke tukee lähiöprojektin
toimintakauden 2016−2017 tavoitetta kaupunkipuistojen kehittämisestä.
Hanke on saanut lähiörahastosta aiemmin rahoitusta ja myönnettävä
rahoitus kohdistuu ulkovalaistusinvestointeihin, jotka nykyään kuuluvat
katuinvestointeihin.

17. Pihlajamäen nuorisopuiston työllistämishanke/nuorisopuiston perusteellinen korjaus
Hankkeen hallinnoija
Toteutusaika
Mitä tehdään

Miksi tehdään

Kuka tekee

Lopputulokset

Lähiön arvostuksen nostaminen

Haettu rahoitus
Muu rahoitus
Päätösesitys rahoituksesta
Perustelu

Nuorisoasiainkeskus
Pihlajamäki
14.3.2016−30.11.2016
Peruskorjataan Pihlajamäen nuorisopuiston kokoontumiskeskus/kahvilatila
sekä alueella oleva freestyle‐park rakennusalan ammattilaisten toimesta.
Kehitetään ja rakennetaan alueelle toimiva, kaikkia ikäryhmiä ja kuntalaisia
palveleva kahvilapalvelu. Järjestetään nuorisopuistossa työllistämishanke.
Työkokeiluprosessin kautta palkataan kahdeksan nuorta aikuista
palkkatuettuna suunnittelemaan ja toteuttamaan nuorisopuiston
kesätoiminta. Rahoitusta haetaan kunnostustöiden ja rakentamisen lisäksi
kahvilan varusteluun, välineistöön ja sisustukseen.
Nuorisopuistoa on tähän asti suunniteltu ja toteutettu
nuorisoasiainkeskuksen henkilöstön toimesta. Nuorison kelkasta on
tiputtu, eikä valtava puistoalue pysty riittävästi palvelemaan enää mitään
ikäryhmiä, pois lukien freestyle‐park. Parkin kunnostaminen ja käyttöön
ottaminen on toteutettu vuosittain ”harrastajavetoisesti” eikä kunnollista,
rakennusalan ammattilaisten toimesta tehtävää riittävää peruskorjausta
ole päästy tekemään. Tämä vaikuttaa alueen asukkaiden ja nuorten
harrastajien mielenkiintoon, alueen yleiseen kunnossapitoon ja
turvallisuuteen. Erilaisin kiinteistöön ja alueen kunnossapitoon liittyvin
investoinnein pyritään tila saattamaan ns. lähtötilaan, millä tavoitellaan
kokonaan uutta tulokulmaa sekä harrastus‐ ja ajanviettomahdollisuuksien
sekä toiminnan laadun osalta.
Kiinteistö‐ ja kunnossapitotoimenpiteitä tehdään yhteistyössä
tilakeskuksen kanssa. Nuorisopuiston työllistämishanke toteutetaan
yhteistyössä TE‐toimiston, kaupungin työelämäpalveluiden, Ohjaamon,
Stadin ammattiopiston ja nuorisoasiainkeskuksen kanssa.
Lopputulos on uusi ja kasvatuksellinen, laajemmin kaupungin eri toimijoita
palveleva, osallistava tapa suunnitella ja toteuttaa toimintaa.
Työllistämishanke onnistuessaan tarjoaa kaupungin eri toimijoille työkalun,
millä tukea nuoria aikuisia oman elämän hallinnassa, tarjoten samalla
konkreettisen kokemuksen ja oppimisen mahdollisuuden työelämästä.
Puisto saadaan kerralla kuntoon ja erinäisin toimenpiteiden saadaan
paikka pidettyä kunnossa jatkossa entistä paremmin.
Nuorisopuiston lähtötilaan korjaaminen mahdollistaa varsinkin
lähialueiden viihtyisämmän ulkoilualueiden käytön ja vapaa‐ajan vieton.
Kaikkia ikäryhmiä palveleva toimipaikka lisää asukkaiden kiinnostusta
puistoalueen ylläpitoon ja siisteyteen. Aktiivinen harrastaneisuus myös eri
ikäryhmissä ja omatoimisten harrastajaryhmien osalta lisää sosiaalista
valvontaa, mikä vaikuttaa positiivisesti alueen turvallisuuteen ja lähiön,
Pihlajamäen yleisilmeen kohenemiseen.
60 000 €
101 000 €
35 000 €
Lähiörahaston varoja voidaan käyttää investointihankkeiden ja projektien
rahoitukseen. Alle 10 000 euron hankintojen tulee muodostaa
toiminnallinen kokonaisuus ja olla käytössä useampana kuin yhtenä
tilikautena. Lähiörahaston varoja ei voida käyttää juokseviin kuluihin.
Freestyle‐parkin ja kokoontumiskeskuksen kunnostaminen täyttävät
lähiörahaston tarkoituksen ja parantavat alueen viihtyvyyttä ja
toiminnallisuutta. Hanke on lähiöprojektin toimintakauden 2016−2017
tavoitteen lasten ja nuorten toiminnan tukeminen mukainen.
Lähiörahastosta esitetään rahoitettavaksi freestyle‐parkin kunnostamista
enintään 35 000 €. Myönnettyä rahoitusta voi käyttää investointeihin, ei
juokseviin kuluihin.

18. Hansakujan pinnoitteen ja valaistuksen suunnittelu
Hankkeen hallinnoija
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Mitä tehdään

Miksi tehdään
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Lopputulokset

Lähiön arvostuksen nostaminen

Haettu rahoitus
Muu rahoitus
Päätösesitys rahoituksesta
Perustelu

Rakennusvirasto
Vartiokylä
10.2.2016−30.12.2016
Hansakujan sillan pintarakenteet, valaistus ja portaat Turunlinnantielle
esitetään peruskorjattaviksi. Silta valaistaan ympäristöstään erottuvaksi
Stoan aukiolle johdattelevaksi aiheeksi.
Rahoitusta haetaan Hansakujan sillan ja portaiden peruskorjauksen sekä
valaistuksen tarkemman yleissuunnitelman laatimista varten.
Yleisuunnitelmaan sisältyy kustannusarvio hankkeesta.
Stoassa toimii kirjasto, Helsingin työväenopisto, Arbis, nuorisoasiainkeskus
ja kulttuurikeskus. Nämä kulttuurilaitokset tavoittavat yhdessä vuositasolla
noin 450 000 kävijää, jotka pääosin kulkevat Tallinnanaukiolta Hansakujaa
pitkin Stoan aukiolle. Tallinnanaukio peruskorjattiin muutama vuosi sitten
ja kiinteistöviraston tilakeskus on peruskorjaamassa Stoan aukion
lähivuosina. Aukiota yhdistävä Hansakuja kaipaa ehostusta pinnoitteen ja
valaistuksen osalta. Myös Itiksen kauppakeskusta ollaan saneeraamassa
lähivuosina.
Rakennusvirasto toteuttaa hankkeen.
Alueen peruskorjauksen avulla Stoan aukiolle ja Hansakujalle muodostuu
erilaisia arjen ja juhlan hetkiä, jotka luovat uutta yhteisöllisyyttä ja
kaupunkikulttuuria. Uudella monimuotoisella valaistuksella saadaan
aukion ja Hansakujan sillan ilmeeseen vaihtuvuutta sekä erilaisia tunnelmia
myös eri vuorokauden‐ ja vuodenaikoihin. Hanke vaikuttaa vahvasti myös
alueen turvallisuuteen.
Kehittämishankkeen seurauksena Stoan ja Hansakujan ympäristöstä
muodostuu julkinen tila, jonka kaupunkilaiset voivat kokea omakseen.
Toiminnallinen aukio ja turvallinen Hansakuja osallistaa ja rikastuttaa
yhteisöjen, ohikulkijoiden ja asukkaiden arkipäivää Itäkeskuksen
sydämessä.
50 000 €
‐
50 000 €
Hansakujan sillan uudistaminen kytkeytyy Stoan aukion uudistukseen, jolle
myös haetaan rahoitusta lähiörahastosta. Hanke täyttää lähiörahoituksen
tarkoituksen parantamalla toiminnallisuutta ja on lähiöprojektin
toimintakauden 2016−2017 tavoi een asemakeskusten kehittäminen
mukainen.

19. Oulunkylän nuorisotalon toiminnallisuuden parannus
Hankkeen hallinnoija
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Haettu rahoitus
Muu rahoitus
Päätösesitys rahoituksesta
Perustelu

Nuorisoasiainkeskus
Oulunkylä
12.2.2016−31.12.2016
Rahoitusta haetaan väline‐ ja kalustehankintoihin. Saliin hankitaan uudet
äänentoisto‐ ja valaistuslaitteet ja näille suojaverkot. Lisäksi hankitaan saliin
tallennusjärjestelmä ja alakertaan tarkkailukaiuttimet studioon, jossa
voidaan työstää tallennettua ääntä ja kuvaa. Studioon tarvitaan uusia
laitteita. Aulatilan käyttöä parannetaan siirtämällä kahdeksan tietokonetta
sinne. Laitteille tarvitaan tilassa lukitut kaapit, jotka pitää suunnitella ja
tilata. Kuntosalin laitteisto päivitetään nykyaikaiseksi ja turvallisemmaksi.
Nuoriso‐ohjaajien toimistoon tarvitaan paremmat hyllyt ja kaapit.
AV‐laitteet ovat jääneet 1990‐luvun tasolle ja ovat osittain käytössä loppuun
kuluneita ja viallisia. Alueen toimijoiden tilatarve on kasvanut voimakkaasti
ja Oulunkylässä ei ole sopivaa salia, jossa voisi järjestää laadukkaasti
tapahtumia käyttäen modernia ääni‐ ja valojärjestelmää. Nuorisotalon
salista saa helposti tehtyä koko aluetta palvelevan näyttämön, jossa voi
järjestää kokouksia, konsertteja, juhlia, LANeja ja muita tapahtumia.
Nuorisotalon aulatilaa halutaan hyödyntää paremmin ja saada näin myös
katetta kovalle kuukausivuokralle tiloista. Neliöt tehokkaampaan käyttöön!
Kuntosalia pitäisi päivittää turvallisemmaksi hankkimalla kunnolliset
kahvakuulat ja ristitalja. Palautetta ja ehdotuksia on kerätty nuorilta,
yhdistyksiltä, Työväenopistolta ja nuorisotoimelta.
Teknisen suunnittelun toteuttaa Helsingin kaupungin AV‐alan
yhteistyökumppanit kuunnellen taloa käyttävien järjestöjen toiveita ja
nuoria osallistaen. Asennukset tekee Helsingin kaupungin rakennusalan
yhteistyökumppanit.
Talo muutetaan yhteisölliseksi, turvalliseksi, avoimemmaksi ja värikkääksi
alueen asukkaiden yhdistysten, rakennuksessa toimivan Työväenopiston ja
nuorisotoimen paikaksi. Talon sali toimii uusittuna Oulunkylän toimijoiden
modernina kokous‐, konsertti‐, liikunta‐ ja tapahtumatilana ja vastaa siten
tarkoitustaan paremmin. Tilojen käyttöaste on jo nyt korkea, mutta
remontin jälkeen se nousee maksimiin
Talon käyttäjinä ovat lapset ja nuoret sekä erilaiset alueella toimivat
järjestöt kuten päiväkoti Norppa, Eläkkeensaajat, Harmaasudet,
englanninkielinen päiväkoti, työväenopisto, Lastenliitto, MLL, Malmin
psykiatrinen poliklinikka, Elävä Ilmaisu ry, Hukka ry, Vannetanssiyhdistys ry,
Pohjoinen psykiatria ja päihdekeskus. Nuorisotalo sijaitsee Oulunkylän
ytimessä Ogeli‐ostoskeskuksen, kirjaston, juna‐aseman ja terveysaseman
vieressä, joka on alueen tärkeä kulttuurin ja muiden palveluiden keskipiste.
Oulunkylän alueen kehittäminen on tärkeää muun maussa alueen imagon ja
nuorten vapaa‐ajan toimintamahdollisuuksien parantamisen näkökulmasta.
Lasten ja nuorten vapaa‐ajanvieton tarpeiden ja mahdollisuuksien
tukeminen on tärkeä painpiste esikaupunkialueiden viihtyisyyden
kehittämisessä ja syrjäytymisen ennalta ehkäisyssä.
58 200 €
‐
55 000 €
Oulunkylän nuorisotaloa käyttävät monet alueen yhdistykset ja sen vuoksi
nuorisotalon varustetason päivittäminen hyödyttää paitsi nuoria, myös
Oulunkylän asukkaita yleisesti. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen
parantamalla toiminnallisuutta ja tukee lähiörahaston toimintakauden
2016−2017 tavoite a lasten ja nuorten toiminnan tukemisesta. Rahoitusta
ei myönnetä toimiston kalusteiden uusimiseen, koska ne eivät ole yhteisessä
käytössä. Muut hankinnat muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden,
vaikka yksittäiset hankinnat eivät ole 10 000 euroa.

20. Merirastilan lähiönuorten toimintamahdollisuuksien parantaminen alueen nuorisotalolla
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Nuorisoasiainkeskus
Meri‐Rastila
12.2.2016−31.5.2017
Nuorisotalo Merirasti on valmistunut vuonna 1993 ja ei vastaa nykypäivän
tarpeita. Nuorisotalin salin AV‐ ja valojärjestelmä kaipaa kohennusta.
Tilojen epäloogisuutta on tarkoitus parantaa rakenteita muuttamalla.
Konekanta tarvitsee uudistamista. Pelihuone kaipaa parannusta
ilmastoinnin suhteen koneiden tuottaman lämmön ja hapenpuutteen
vuoksi. Tietokoneiden määrää on tarkoitus lisätä kymmenellä.
Nuorisotalossa on aktiivista pelitoimintaa ja Merirasti on ollut
suunnannäyttäjä avoimen pelitoiminnan osalta. Konsoli‐ ja pelivalikoimaa
päivitetään, näin voidaan kokeilla myös uusia toimintamuotoja.
Hankkeen tarkoituksena on parantaa nuorten toimintamahdollisuuksia
Meri‐Rastilan lähiössä tarjoamalla monipuolisempi ja toimivampi
nuorisotalo alueen nuorten, asukkaiden ja järjestöjen käyttöön. Alueella ei
ole muita kokoontumispaikkoja nuorille eikä järjestöille. Haluamme tarjota
turvallisen, monipuolisen ja tekemistä täynnä olevan kokoontumispaikan,
joka palvelee mahdollisimman isoa osaa alueen nuorista monipuolisesti.
Kokoontumispaikkojen puute ja pelitoiminnan tärkeys on noussut esille
useissa nuorisolle tehdyissä kyselyissä. Nuorisotalon parannushanke
toteutetaan käyttäjien, erityisesti nuorten ja ohjaajien yhteisenä
prosessina.
Nuoret ovat aktiivisesti mukana toteuttamassa hanketta ja päätökset
hankinnoista tehdään yhdessä heidän kanssaan.
AV‐laitteet ja valojärjestelmä on ajanmukaistettu ja järkeistetty. Salin lava
on poistettu tilan monipuolisen käytön mahdollistamiseksi. Keittiön
välineistöä on päivitetty palvelemaan paremmin tapahtumakäyttöä.
Pelitietokoneita on hankittu lisää ja pelihuoneen ilmastointi parannettu
lisäilmastoinnin ja seinän purkamisen avulla. Pelihuoneeseen on asennettu
liukuovi. Pelikonsolit ja pelivalikoima on päivitetty ajan tasalle.
Nuorisotalossa on tehty sisustusratkaisuja. Bändikämpän käyttötarkoitusta
on monipuolistettu. Henkilökunnan sosiaalitilaa uudistetaan erityisesti
keittiönurkkausta laajentamalla ja uudistamalla.
Uudistamalla laitteita ja tiloja pystymme mahdollistamaan nuorille ja
järjestöille monipuolisempaa ja laadukkaampaa harrastustoimintaa joka
viestittää lasten ja nuorten vanhemmille että välitämme siitä, mitä
nuorisotalolla nuorille tarjotaan. Uudistuksen myötä nuorisotalosta tulee
vetovoimaisempi ja lisää nuorten kävijämääriä sekä avoimessa että
järjestöissä, jolloin hengailu kauppakeskuksissa toivon mukaan vähenee.
Tarjoamme tiloja myös erityisluokille ja ala‐asteelle jolloin hekin hyötyvät
ja arvostavat tilojen paranemista. Ilmastointi pelihuoneessa parantaa
nuorten olosuhteita ja siellä on miellyttävämpi viettää aikaa, opiskella ja
saada uusia ystäviä. Koneita lisäämällä mahdollistamme niiden
monipuolisemman käytön esimerkiksi kouluyhteistyössä ja koulutuksissa.
Meri‐Rastilassa ei ole muualla tiloja nuorille missä he voivat viettää vapaa‐
aikaa ja harrastaa.
142 500 €
‐
140 000 €
Meri‐Rastilassa sijaitseva nuorisotalo on paitsi nuorten, myös muiden
alueen asukkaiden käytössä. Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen
parantamalla toiminnallisuutta ja tukee lähiöprojektin toimintakauden
2016−2017 tavoi een Meri‐Rastilan alueellinen kehittäminen
toteutumista. Rahoitusta ei myönnetä henkilökunnan sosiaalitilan
uusimiseen, koska tila ei ole asukkaiden käytössä.

21. Koulupäivän toiminnallisuutta aktivoivat koulupihat, jatkohanke
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Opetusvirasto
Malmi, Vuosaari
1.1.2016−31.12.2016
Kolmivuotinen hanke Malmin ja Vuosaaren alueen kouluilla, jonka
tarkoituksena on tukea lähiöissä olevien koulujen vetovoimaisuutta
lähikouluna sekä tukea uuden opetussuunnitelman mukaista toiminnallista
oppimista. Tarkoitus on osallistaa oppilaat ja koulun henkilökunta
suunnittelemaan asiantuntijoiden kanssa koulupihoista mahdollisimman
monipuolisia ja toiminnallisia tiloja. Kyseessä on jatkorahoitushakemus
vuonna 2015 lähiörahastosta myönnetylle rahoitukselle.
Lähiöiden koulujen profiilia laadukkaana ja turvallisena lähikouluna
halutaan tukea. Koulupihojen käyttöä tulisi kehittää, jotta koulu
näyttäytyisi alueella asukkaita kokoavana ja energisenä toimijana.
Helsingin kaupungin perusopetuslinjan kaikki koulut ovat mukana
hallitusohjelman kärkihankkeessa Liikkuva koulu. Helsingin Liikkuva koulu ‐
ohjelmassa koulupäivä on jaettu kolmeen osioon: aika ennen ja jälkeen
koulupäivän, välituntiaika ja opiskeluun käytettävä aika. Kaikissa näissä
osa‐alueissa koulujen pihat on oleellinen toimintaan vaikuttava tekijä.
Koulupihat ovat enenevässä määrin alueen muuhun infraan liittyviä
alueita, joita voidaan hyödyntää niin koulupäivän aikaiseen toimintaa kuin
myös muina aikoina alueen asukkaiden muuhun toimintaan, esimerkiksi
pelaamiseen.
Oppilaat ja koulun henkilökunta osallistetaan suunnitteluun ja ideointiin.
Opetusviraston arkkitehdit ja hankepäällikkö, isännöitsijät ja kouluisännät
ovat mukana koulukohtaisissa suunnittelupalavereissa. Kohteiden
varsinaiset suunnittelutyöt ostetaan suunnittelutoimistosta ja
toteutuksesta vastaa Stara.
Toimivia, monipuolisia koulupiharatkaisuja, jotka motivoivat
monipuoliseen liikuntaan ja toimintaan ja opiskeluun. Pihat ovat sekä
koululaisten että alueen asukkaiden käytössä.
Lähiön omasta koulusta huolehtiminen kohentaa koulun arvostusta ja
mielikuvaa laadukkaasta opetuksesta ja kouluviihtyvyydestä. Luo
merkitystä koulusta alueen asukkaita kokoavana tilana ja alueena.
100 000 €
‐
100 000 €
Malmin ja Vuosaaren koulujen vetovoimaisuutta ja toiminnallisuutta
parannetaan monipuolistamalla koulupiharatkaisuja. Hanke täyttää
lähiörahaston tarkoituksen toiminnallisuuden parantamisesta.

22. Pukinmäen turvallinen koulupolku
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Opetusvirasto
Malmi, Pukinmäki
1.4.2016−30.12.2017
Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on toteuttaa (2016−2017) elokuussa
2016 yhdistyvien koulujen oppilaille turvallinen, helposti hahmotettava ja
helppokulkuinen reitti koulukiinteistöjen välille. Koulupolku ympäristöineen
on liikkumaan aktivoiva ja sitä voidaan hyödyntää opetuksellisesti. Alue
käsittää Pukinmäen liikuntapuiston alueen noin 600 metrin matkalla
Pukinmäen peruskoulun ja Soinisen koulun välillä. Koulupolun yhtenäisellä
ilmeellä ja opasteilla viestitään, että alueella liikkuu koululaisia. Ensisijaisesti
hankkeessa perusparannetaan olemassa olevat rakenteet ja liikenteellisesti
haastavat paikat rakennetaan turvallisimmiksi. Toissijaisesti opasteita,
valaistusta ja istutuksia parannetaan. Liikunnallisuutta edistäviä välineitä ja
oleskelun mahdollistavia kalusteita lisätään reitin varteen. Soinisen koulun
pihan toiminnallisuutta ja turvallisuutta parannetaan. Hankkeeseen on tehty
lähiöprojektin tilaama yleissuunnitelma, jonka pohjalta laaditaan
toteutussuunnitelmat ja toteutetaan hanke.
Suunnittelutyön tavoitteena on luoda oppilaille turvallinen koulupolku
koulukiinteistöjen välille. Turvallisen koulupolun konseptia on jatkossa
tarkoitus soveltaa muissakin vastaavissa kohteissa esikaupunkialueen
koulupolkujen kehittämiseksi. Yhdistyvien koulujen ympäristön
kokonaisvaltainen kehittäminen on tärkeää niin fyysisesti, toiminnallisesti
kuin sosiaalisestikin. Suunnittelulla tuetaan koulujen yhdistymistä sekä
luodaan turvallisempi ja imagollisesti hallittu kokonaisuus, joka tukee
kaupunginosan vetovoiman vahvistumista. Vuorovaikutteisen,
monihallintokuntaisen suunnitteluprosessin myötä edistetään myös alueen
toimijoiden yhteistä verkostoitumista ja kustannustehokasta resurssien
käyttöä. Koulupolun suunnittelun erityisteemoja ovat lasten
toiminnallisuuden lisääminen innostamalla liikkumaan, pyöräilyn ja kävelyn
edistäminen sekä kaupungissa liikkumisen harjoittelu, mihin liittyy muun
muassa liikennekasvatus. Tärkeää on ennaltaehkäistä koulujen välillä
segregaatiota, esimerkkinä koulujen ulkotilojen laatu, jonka tulisi olla
keskenään samalla tasolla.
Yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, liikuntaviraston, rakennus‐
viraston ja kiinteistöviraston kanssa. Koulujen lisäksi opetusviraston
asiantuntijat perusopetuslinjalta sekä tila‐ ja hankintapalveluista.
Lopputuloksena on yhdistyvän koulun oppilaille suunniteltu turvallinen,
helppokulkuinen ja helposti hahmotettavissa oleva reitti eri
koulukiinteistöjen välillä. Koulupolku on liikkumaan aktivoiva ja sitä voidaan
hyödyntää opetuksellisesti. Keskiössä ovat oppilaat, koulun eri sidosryhmät
sekä alueen asukkaat ja toimijat. Suunnitelma ja toteutus toimivat
pilottimallina, jota voidaan soveltaa muissa vastaavissa kohteissa.
Pukinmäen koulupolun toteutus tukee yhdistyviä kouluja ja lisää alueen
turvallisuutta ja viihtyisyyttä mikä nostaa lähiön arvostusta.
652 300 €
‐
650 000 €
Kyseessä on pilottihanke, jonka tavoitteena on parantaa koulujen
vetovoimaisuutta. Hanke parantaa toiminnallisuutta ja on lähiörahaston
tarkoituksen mukainen sekä tukee lähiöprojektin toimintakauden
2016−2017 tavoite a lasten ja nuorten toiminnan tukemisesta.
Koulujen yhdistymisen yleistyessä pilotin kokemuksia voidaan hyödyntää
muidenkin koulujen koulupolkujen suunnittelussa. Toimintamalli tulee
jalkauttaa normaaliksi toiminnaksi ja rahoitusta löytää jatkossa muualta kuin
lähiörahastosta.

23. Stoan aukion kehittämishanke yleissuunnitelman pohjalta
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Kulttuurikeskus
Itäkeskus
19.2.2016−31.12.2016
Stoan aukiosta kehitetään toiminnallinen kokonaisuus, jossa aukiota voidaan
paremmin käyttää erilaisten avoimien tapahtumien, keskustelujen ja työpajojen
järjestämiseen. Aukiosta synnytetään lähiöön kohtaamispaikka, jonka toiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen yhteisö voi osallistua. Toiminallisesti
aukiosuunnitelman erilaiset osa‐alueet muodostavat kokonaisuuden. Alueita on
mahdollista käyttää yhtä aikaa ja erikseen kullekin tapahtumalle soveltuvalla
tavalla. Alueen päänäyttämö ”Stoa” muodostuu Stoa‐veistoksen ympärille. Stoan
pääsisäänkäynnille johtavat portaat on sijoitettu nykyisiä portaita kauemmas
rakennuksen julkisivusta. Muutoksella sisäänkäynnin eteen muodostuu suurempi
edusta‐aukio. Se voi toimia esimerkiksi katsomona tai ulkogalleriana, elokuvien
esittämispaikkana sekä ulkokahvilana. Portaissa on neliömäinen piennäyttämö:
taidetta, materiaalia ajankohtaisista tapahtumista. Portaat Stoan ja kirkon välillä
aukion eteläosassa on tuotu lähemmäs Stoa veistosta. Askelmat rajaavat kirkon
viereistä sivunäyttämöä katsomon tapaan ja selkeyttävät aukiota tilallisesti.
Aukion itäpuolelle on varattu tilaa basaaritoimintaa varten.
Stoa on valmistunut vuonna 1984. Julkista tilaa kehitetty valmistumisen jälkeen.
Monet rakenteet ovat liikkuneet ja halkeilleet, kaiderakennelmat, pinnat ja
kalusteet kaipaavat päivitystä. Ulkohissi ei ole toiminnassa johtuen isoista
huoltokustannuksista. Hissin puutteesta Stoa on saanut kielteistä palautetta.
Itäkeskuksen logistiikka‐alueet, ylikulkusillat, julkiset portaat yms. eivät ole olleet
kunnossapidon keskiössä. Piha‐alue on erittäin pimeä suurimman osan vuodesta
ja piha koetaan mm. tästä syystä turvattomaksi. Päihdeongelmien ja
päihdepalvelujen keskittyminen Itäkeskukseen heijastuu Stoan ympäristössä.
Stoan takapihalla oleva suuri parkkialue kaipaa päivitystä. Kadunkalusteet,
opasteet ja infotaulut tulisi uudistaa ja sijoittaa järkevämmin asiakkaiden
palvelunäkökulmasta. Kokonaisuuteen liittyvät Stoan
kulttuurikeskuksen/palvelukeskuksen ulko‐opastukset kehältä ja metrolta.
Kulttuurikeskus Stoa yhteistyössä rakennusviraston, lähiöprojektin,
kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontavirasto, tilakeskuksen,
kulttuurikeskuksen, Matteuksen seurakunnan, kirjaston, nuorisoasiainkeskuksen,
työväenopiston, Arbiksen, toimijoiden sekä asukkaiden kanssa.
Kehittämishankkeen seurauksen Stoan aukiosta muodostuu julkinen tila, jonka
kaupunkilaiset voivat kokea omakseen. Suunnitelmien toteutuessa Itäkeskuksen
rooli alueellisena, sosiaalisena keskuksena korostuu. Itäisen Helsingin sydän luo
uutta yhteisöllisyyttä ja rakentaa uusia avauksia moderniin kaupunkikulttuuriin.
Ihmiset muodostavat lähiön ja kaupungit ovat yhteisöjä, joissa olemme
toistemme kanssa tekemisissä. Lähiön rakenteen ja toiminnan on tuettava
yhteisön kykyä olla vuorovaikutuksessa. Hanke antaa asukkailleen tunteen
osallisuudesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa. Aukiosta muodostetaan lähiöön
kohtaamispaikka. Viihtyisä kaupunkitila, toimiva julkinen liikenne ja erilaisten
ihmisten tarpeiden ymmärtäminen rakentavat toimivaa lähiötä.
1 100 000 €
‐
1 100 000 €
Hankkeen suunnitteluun on myönnetty rahaa lähiörahastosta vuonna 2015.
Rahoitusta haetaan hankkeen tarkempaan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Hanke täyttää lähiörahaston tarkoituksen parantamalla toiminnallisuutta ja
viihtyvyyttä. Hanke luo yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa aukion monipuolisen
käytön.
Lähiörahaston rahoitus hankkeelle myönnetään hakemuksen liitteenä olleen
yleissuunnitelman toteuttamiseen. Mikäli suunnitelma tai kustannukset
muuttuvat merkittävästi, hanke tulee arvioida uudelleen.

