Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

18/2014

1 (3)

Kj/7
05.05.2014

§ 539
Lähiöprojektin toimintakertomus 2013
HEL 2014-003027 T 00 01 01
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Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Lähiöprojekti on lähettänyt (05.03.2014) kaupunginhallitukselle
toimintakertomuksensa vuodelta 2013 todeten, että
perustamispäätöksessään 2.1.1996 kaupunginhallitus antoi projektin
tehtäväksi raportoida vuosittain toiminnastaan kaupunginhallitukselle.
Esityslistan liitteenä (liite 1) olevassa toimintakertomuksessa on
kerrottu toimintakauden 2012‒2015 tavoitteiden mukaisista tehtävistä
sekä esitelty hankkeiden sisältöjä, vaikuttavuutta ja virastojen välistä
yhteistyötä esikaupunkialueiden kehittämiseksi vuodelta 2013.
Kaupunginhallitus hyväksyi 2.4.2012 lähiöprojektin
projektisuunnitelman kaudelle 2012‒2015 tunnuksella ”Sivistys on
siistiä”. Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokuntia ottamaan
vuosien 2012‒2015 toiminnassa huomioon lähiöprojektin tavoitteet ja
kehittämisteemat sekä jatkamaan ja tehostamaan hallintokuntien
välistä yhteistyötä. Lähiöprojektin toimintakauden päätavoitteet ovat
verkostoituvan esikaupungin ja viihtyisän ympäristön tukeminen,
kokemisen, oppimisen ja hyvän kaupunkielämän edistäminen sekä
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esikaupunkien tunnettavuuden ja imagon vahvistaminen tuomalla
julkisuuteen positiivisia ja todenmukaisia uutisia esikaupungeista.
Vuonna 2013 toimintaa toteutettiin laaja-alaisesti koko
esikaupunkivyöhykkeellä. Toiminnan lähtökohtina olivat
kaupunginosien täydennysrakentamiseen ja julkisen kaupunkitilan
kehittämiseen sekä segregaation ehkäisyyn keskittyvät toimenpiteet ja
hankekokonaisuudet. toiminnassa korostettiin alueellista
lähestymistapaa, aktiivista tekemistä ja konkreettista lopputulosta.
Toiminta keskittyi alueille, joissa asuntokanta, julkinen ympäristö,
elinkeinotoiminta, syrjäytymisen ennalta ehkäisy sekä asukastoiminnan
edistäminen tarvitsivat kehittämistä ja tukea.
Lähiöprojektin yhteistyö- ja suunnitteluhankkeiden resursointi tapahtui
pääosin hallintokuntien talousarvioiden ja oman henkilöstön puitteissa.
Lähiöprojektin oma toimintaraha, 663 000 € vuonna 2013, on
keskeisessä asemassa toiminnan sekä erityisesti pilotti- ja
kehittämishankkeiden mahdollistamisessa, koska niihin ei yleensä
pystytä varautumaan hallintokuntien budjeteissa. Vuonna 2013
lähiöprojektin toimintarahaa saivat eniten kaupunkisuunnitteluvirasto ja
kulttuurikeskus. Toimintarahaa oli laajasti eri virastojen käytettävissä.
Toimintarahaa ohjataan myös erilaisiin asukastapahtumiin sekä
alueellisiin, asukaslähtöisiin kehittämishankkeisiin.
Toimintakertomuksessa esitetään toimintarahan käyttö alueellisesti.
Vuonna 2013 tekemisessä painottuivat julkisen ympäristön
parantamiseen keskittyvät kehittämishankkeet. Näissä laaja
vuorovaikutus kaupungin eri hallintokuntien sekä asukkaiden kanssa oli
merkittävässä roolissa. Hankkeita olivat muun muassa
kaupunkipuistojen laatutason parantaminen, vuorovaikutteisten
taidehankkeiden toteuttaminen sekä turvallisuuden edistäminen etenkin
asemanseuduilla. Esimerkkeinä ovat puistojen yleis- ja
ideasuunnitelmat Pohjois-Haagassa, Lassilassa ja Vuosaaressa sekä
taidehankkeet Broda Jakomäessä ja Sitratorin parantaminen Unelmataideteoksella Kannelmäessä. Korjausrakentamisen kehittämiseksi
valmistuivat vuonna 2013 Konalan korjaustapaohjeet. MetroHelsinkihankkeen toiminnasta käynnistettiin väliarviointi ja jatkettiin
yritysyhteistyötä etenkin Myllypurossa, Herttoniemessä,
Itäkeskuksessa ja Kontulassa.
Kauden päätavoitteiden mukaisesti vahvistettiin esikaupunkien
toiminnallisia ja sosiaalisia edellytyksiä erityisesti alueellista
aktiivisuutta sekä syrjäytymisen ennalta ehkäisyä edistävillä kulttuuri- ja
sivistyshankkeilla. Esimerkiksi Jakomäessä ja Vesalassa toteutettiin
matalan kynnyksen musiikkileikkitoimintaan perustuvat sekä
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lähikoulujen vetovoimaisuutta edistävät hankkeet Tempo, Bändipaja ja
Kylään yhteistyössä kulttuurikeskuksen ja opetusviraston kanssa.
Viestinnässä keskityttiin vuonna 2013 etenkin alueellisten
osallistumismahdollisuuksien kehittämiseen. Viestinnästä laadittiin
arviointi, jossa asiantuntijat kokivat lähiöprojektin viestinnän ja
kaupungin esikaupunkeja koskevan viestinnän toimivan melko hyvin.
Asukkaat toivoivat arvioinnissa lähiöprojektilta ja kaupungilta nykyistä
enemmän tietoa muun muassa liikennejärjestelyistä, omista
vaikutusmahdollisuuksistaan sekä omalle alueelle suunnitelluista
muutoksista. Tarpeeseen vastattiin muun muassa Malmin
esikaupunkimessuilla, jossa uudenlaisella toimintamallilla kaupungin
asiantuntijat tarjosivat tietoa ajankohtaisista kaupunkilaisia
askarruttavista asioista sekä olivat henkilökohtaisesti tavattavissa.
Lähiöprojektin toiminta on vuonna 2013 jatkunut vilkkaana. Laajaalainen johtoryhmä ohjaa projektin toimintaa ja toimii tärkeänä
tiedonvaihtokanavana. Keskeisiä ovat myös erilaiset ohjaus- ja
työryhmät, joiden kautta keskustelu ja hankkeiden seuranta
toteutetaan. Lähiöprojektin toimenpiteillä ja hankkeilla on
monipuolisesti tuettu esikaupunkialueiden elinvoimaisuutta. Lisätukea
esikaupunkialueiden kehittämiseen on saatu valtiolta asuinalueiden
kehittämisohjelman kehittämisavustuksen sekä valtion lisätalousarvion
investointiavustuksen kautta. Kaupunki on mukana valtion
asuinalueiden kehittämisohjelmassa ”Kaupunginosien Helsinki”hankekokonaisuudella, jonka koordinoinnista lähiöprojekti vastaa.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543
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