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Kuvitus: Minna Alanko



OmaStadi Keskinen 519 590 €

omastadi.hel.�

OmaStadi on Helsingin osallistuvaa budjetointia, 
jossa Helsinki käy�ää 4,4 miljoonaa euroa kaupunki-
laisten ideoiden toteu�amiseen. Raha jakautuu 
aluei�ain asukasmäärän mukaan, ja viidesosa on 
vara�u koko kaupunkia koskeviin ehdotuksiin.  

Tässä esi�eessä on kaikki keskiselle suurpiirille 
tehdyt suunnitelmat, joista äänestetään lokakuussa 
osoi�eessa omastadi.hel.�.

Voit valita alueen, jonka suunnitelmia äänestät. 
Lisäksi kaikki äänioikeutetut* saavat äänestää koko 
kaupunkiin tehtyjä suunnitelmia. Äänestäjänä saat 
jakaa alueellisen määrärahan oman mielesi mukaan. 
Eniten ääniä saaneet suunnitelmat toteutetaan.

Kaikki ääneste�ävät suunnitelmat ja lisätiedot 
löydät myös osoi�eesta omastadi.hel.�.

*tänä vuonna 12 vuo�a täy�ävät ja sitä vanhemmat helsinkiläiset

OmaStadi - Invånarna röstar årligen om användnin-
gen av ca 4,4 miljoner euro enligt deras egna �rslag.

Alla helsingforsare som fyller 12 år under året 2019 
och äldre kan rösta i Helsingfors medborgarbudget 
under oktober 2019. Du kan rösta på en av det valda 
stordistriktets planer samt planer som gäller hela 
staden.

Vänligen bekanta dig med mer information på svens-
ka på omastadi.hel.�

For information in English please visit omastadi.hel.�

1. Puistot ja luonto
Vanhankaupunginlahden kalastusolot, 35 000 €
Vanhankaupunginlahden kalastusmahdollisuuksien saavute�avuu�a parannetaan toteu�amalla lisää pysäköin-
tipaikkoja. Lisäksi alueelle toteutetaan grillipaikka ja kärryvarasto. 

Pellervonpuisto (Väinölänkallio) ja muu Käpylä viihtyisäksi, 170 000 €
Parannetaan Käpylän puistojen mahdollisuuksia viihtyisään ja yhteisölliseen kohtaamiseen. Lisätään puistoissa 
istutuksi, penkkejä, pöytiä ja roskiksia. Tekemisen mahdollisuuksia lisätään mm. ulkokuntovälinein ja frisbee-
golf-korein.

Arabianrannan keidas, 60 000 €
Rakennetaan arabian rantapuistoon grillipaikka katoksineen, penkkeineen ja pöytineen. Grillipaikka laajentaa 
rantapuiston käy�ömahdollisuuksia kaikille.

Syödään yhdessä ulkona, 125 000 €
Käynnistetään Arabianrannan Verkatehtaan puistoon pilo�ihanke uudenlaisen avoimen ja yhteisöllisen ruokailu- 
ja ruuanvalmistuspaikan toteu�amisesta.

Kallion liikunnalliset sydänpuistot, 155 000 €
Elävöitetään Karhupuiston, Ma�i Heleniuksen puiston, Torkkelinpuistikon ja Pengerpuistikon toimintaa paranta-
malla puistojen yleisilme�ä ja toiminnallisuuksia. Lisätään mm. istutuksia, roskiksia, valaistusta ja esiintymislava 
ja parannetaan puistojen valvontaa. 

Luontoelämyspolku Annalan tammimetsään, 165 000 €
Parannetaan Annalan tammimetsän polkujen kulkukelpoisuu�a ja perustetaan liikuntaesteisille oma polku. Han-
kitaan alueelle kuivakäymälä kaikkien käy�öön, sekä tammesta tehtyjä pöytä-penkkiyhdistelmiä, luontosohvia, 
riippuma�oja ja ympäristötaide�a. Metsätea�eri runojen, akustisen musiikin ja tea�eriesityksiä varten. 

Hermannin ja Vallilan puistojen kehi�äminen, 110 000 €
Parannetaan Hermanninpuiston, Eläinlääkärinpuiston ja Violanpuiston toiminnallisia mahdollisuuksia. Rakenne-
taan jalkapallon ja koripallon pelaamiseen sopivat paikat, kiipeilyseiniä ja kuntoilulai�eita. Tavoi�eena parantaa 
kouluikäisten liikkumismahdollisuuksia alueella. 



2. Yhteisöllisyys

Vanhankaupunginlahden rannat ja palvelut, 50 000 €
Vanhankaupungilahden virkistysmahdollisuuksia ja pääsyä vesialueille parannetaan perustamalla sinne soutuve-
nesatama pon�oonilaiturineineen ja suoutuveneluiskineen. 

Elinkaaripuisto Toukolan rantapuistoon, 220 000 €
Kunnostetaan Toukolan liikuntapuisto ja hankitaan helppokäy�öiset ja laina�avat kuntoiluvälineet ja kiipeilyteline. 
Liikuntaolosuhteiden lisäksi parannetaan yleistä viihtyisyy�ä istutuslaatikkoineen ja piknikpöytineen. 

3. Kul�uuri

Asukastila Käpylään, 342 000 €
Kunnostetaan Pohjolankatu 3-5 kiinteistö asukastilaksi. Tavoi�eena mahdollistaa avoin toimitila kaikille alueen 
yhteisöille. 

Vallilan, Hermannin ja koko keskisen alueen toimitilojen kartoitus ja kehi�äminen, 70 000 €
Palkataan kaupungille projektityöntekijä tekemään Keskisen suurpiirin alueen tilakartoituksen- ja suunni�elun. 
Tavoi�eena on saada kokonaiskuva alueen asukkaiden, yhteisöjen, yri�äjien ja kaupungin toimialojen erilaisista 
tilatarpeista tulevaisuudessa. 

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

Kurvista kouluun! –yhteisötaideteos, 65 000 €
Palkataan projektikoordinaa�ori eli Kurvi-talkkarin osa-aikaisesti. Kurvi-talkkari kokoaa alueen asukkaista, 
yri�äjistä, taidekoululaisista ja asiantuntijoista ryhmän, joiden yhteisssuunnitelun tuloksena tehdään suunnitel-
ma turvallisuu�a ja yhteisöllisyy�ä lisäävästä yhteisötaideteoksesta Kurvin ja Aleksis Kiven koulun välille. 

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

Ilmasto- Galleria Konepaja-alueelle, 72 000 €
Konepaja-alue�a ja ympäristöä palvelemaan perustetaan Galleria fyysinen taidegalleria ja toisaalta digitaalinen 
galleria. Vuokrataan gallerialle tila ja luodaan digitaalinen älygalleria. 

Koskela-Käpylä -alueelle yhteisötyöntekijä, 70 000 €
Palkataan yhteisötyöntekijä, joka käynnistää ja tukee Koskela-Käpylä -alueen asukkaiden ja yhteisöjen itseohjau-
tuvaa toimintaa. Toiminnalla vahvistetaan kahden maantieteellisesti lähellä, mu�a toisistaan eriytyneen kaupun-
ginosan yhteisöllisyy�ä konkree�isen yhdessä tekemisen kau�a. 

Koe Koskela!, 93 000 €
Lisätään Koskelaan kul�uurin kokemisen mahdollisuuksia tuomalla taide�a katutilaan. Toteutetaan alueella mm. 
taidetyöpajoja, runomuraali, esityksiä ja kyläjuhla Koskelan asukkaiden tekemänä. Projektia koordinoimaan 
palkataan projektityöntekijä. 

Luku- ja kirjastonurkkaus ja biljardipöytä Redin Olohuoneeseen, 78 000 €
Vapaakaupungin tiloihin tuodaan kirjastokioski ja kelluva kuvakirjakokoelma. Lisäksi tilataan lehtiä ja järjestetään 
digitaalisten lehtien lukumahdollisuus.  Tilaan hankitaan biljardipöytä. Tavoi�eena sivistyksen ja kokemusten 
saatavuuden parantaminen kaikille ihmisryhmille. 



4. Liikunta ja ulkoilu

5. Rakenne�u ympäristö

Unelmien päiväkotipiha - Pääskylän piha kuntoon! 77 000 €
Kunnostetaan Pääskylän päiväkodin  ala- ja yläpihat ja hankitaan uusia leikkivälineitä. Kunnostetut pihat tarjoavat 
nykyaikaiset pui�eet erilaisten leikkien ja päiväkodin toimintaan. 

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

Kuntolai�eita ja ohja�ua liikuntaa Arabianrannan liikuntapuistoon 300 000 €
Hankitaan laadukkaita ja kestäviä kuntolai�eita ja kiipeilyseinä Arabianrannan liikuntapuiston alueelle. Hyvät 
liikuntavälineet mahdollistavat ohjatun liikunnan järjestämisen kaiken ikäisille kaupunkilaisille.

Koripalloken�ä Hämeentien sillan alle 50 000 €
Rakennetaan koripalloken�ä Hämeentien sillan alle. Kentälle on tilaa skei�ipaikan vieressä. Maa tasoitetaan ja 
asfaltoidaan sen jälkeen kaksi aikuisten koripalloteline�ä, mahdollisesti myös matalampi koriteline, kentän rajat, 
muutama penkki ja roskakori. 

Tekonurmiken�ä arabian peruskoulun viereiselle hiekkakentälle 435 000 €
Rakennetaan tekonurmiken�ä Arabianranna liikuntapuiston hiekkakentälle. Tekonurmiken�ä palvelee Arabian 
peruskoulua, alueen asukkaita, nuorisotaloa, leikkipuistoa ja urheiluseuroja.

Lähiliikuntapaikka Alppilaan 315 000 €
Rakennetaan Alppilan lukion hiekkakentälle lähiliikuntapaikka josta löytyy asukkaiden ja ohikulkijoiden käy�öön 
kuntoiluvälineitä, miniareena, katukorisken�ä ja parkourpuisto. 

Liikunnallinen kaupunkikuva 320 000 €
Lisätään lähiliikuntapisteiden määrää sekä tavoite�avuu�a keskisen Helsingin alueella. Pisteillä on mahdollista 
järjestää kaupunkilaisille kesäkaudeksi ohjaustoimintaa. 

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

Alppilan kuuskulmasta viihtyisä kaupunkiaukio, 40 000 €
Alppilan kuuskulmasta kehitetään viihtyisä kaupunkiaukio. Ajorata kavennetaan yhden ajokaistan levyiseksi ja 
vapautuvaa katutilaa muokataan toiminnallisemmaksi istutuksin ja katutaideteoksin. Uusi aukiotila lisää alueen 
viihtyisyy�ä, helpo�aa jalankulkua, lisää sen turvallisuu�a ja parantaa kivijalkaliikkeiden toimintaedellytyksiä. 

Tapio Wirkkalan puiston viereisen jalkakäytävän valaistus, 35 000 €
Parannetaan Tapio Wirkkalan puiston vieressä kulkevan kävely- ja pyörätien valaistusta. Valaistuksen parantami-
sella ehkäistään vaaratilanteita ja tuodaan taidepuistokaan esille pimeän aikaan. 

Estetään luonnonkivillä laiton pysäköinti Alppipuistoon ja luodaan asukkaille viihtyisyy�ä, 35 000 €
Linnanmäen kävijät pysäköivät autonsa toistuvasti väärin Alppipuistoon. Se voidaan estää lisäämällä  puiston 
reunoihin luonnonkiviä estämään nurmikolle ajo. 

Kaupunkilaisten keidas, 500 000 €
Bruno Granholmin aukiolle luodaan kaikenikäisten kaupunkilaisten kohtaamispaikka. Aukiosta tehdään pienta-
pahtumien näy�ämö pienellä esiintymislavalla. Alueen viihtyisyy�ä lisätään istutuksilla ja puisilla oleskeluryhmillä.  
Lisäksi aukiolle rakennetaan  liikuntapaikka ja leikkipaikka.



Turvallinen ja viihtyisä Puu-Vallila, 110 000 €
Lisätään Puu-Vallilan alueelle roska-astioita ja koirankakkapussi-telineitä ja parannetaan alueen valaistusta ja 
liikenteen turvallisuu�a.

Koko Helsinki 880 000 €

Helsinkiläisten kerrostaloasukkaiden kukitustalkoot, 399 000 €

Ulkoilu etuusalueilla, 50 000 €

Puita lisää Helsinkiin, 35 000 €

Purotalkkarit taimenpurojen elvy�ämiseen & kalaneuvontaan, 300 000 €

Kota Keskuspuistoon - luonnossa liikkujan tukikohta, 300 000 €

Kaupunkimetsävuosi, 280 000 €

Nurmikot kedoiksi ja syötäviksi puutarhoiksi - apua ilmastolle ja lajien monimuotoisuudelle, 100 000 €

Syötävät puistot hyötykasveista, 50 000 €

Strada - maisemakävelyrei�i Helsingin halki, 201 000 €

Lisää kiinteitä grillipaikkoja Helsingin puistoihin ja uimarannoille, 500 000 €

Paljasjalkapuisto, 95 000 €

EläinYstävällisiä Kasvi-istutuksia, 150 000 €

Puistojen ja uimarantojen puupatsaiden kunnostus ja lisääminen, 40 000 €

1. Puistot ja luonto

Saat äänestää valitsemasi suurpiirin lisäksi myös koko Helsinkiä koskevia suunnitelmia. Koko Helsingin alueelle 
tehtiin suunnitelmia kaikille kahdeksalle aihepiirille. Tutustu suunnitelmiin tarkemmin, ja äänestä myös koko 
Helsinkiä koskevia suunnitelmia osoi�eessa omastadi.hel.�.

2. Rakenne�u ympäristö

Koirankakkapusseja ja roskiksia Helsinkiin, 40 000 €

Fillaroiva stadi, 200 000 €

Roskiksiin pullo- /tölkkitelineitä Kööpenhaminan malliin, 50 000 €

Kampanja roskaisuu�a vastaan, 100 000 €

Electric Helsinki, 330 000 €

Tavara�llareita kirjastoihin, 94 000 €

Neuvo�elija vuokratonteilla olevien koulujen ja päiväkotien pihaprojektien vauhdi�amiseen, 67 000 €

Lisää penkkejä, puita ja roskiksia, 120 000 €

Digitaaliset ilmoitustaulut kaupungin ja kaupunginosien ilmoituskäy�öön, 217 000 €

Säänkestäviä ja siirreltäviä istuskelupenkkejä aukioille ja puistoihin, 400 000 €

Kaupungin uimarannat estee�ömiksi, 540 000 €



4. Ekologisuus

KiPi Tavarankierrätyspisteitä Helsinkiin, 290 000 €

Tarpeelliset tavarat käy�öön - helposti ja edullisesti, 120 000 €

Kor�elipihat takaisin!, 121 000 €

Hiili�ksu taloyhtiö -kampanja, 200 000 €

Ekologisen elämän tavan juurru�aminen, 172 000 €

Kestävä Helsinki - Ilmastonmuutoskampanja nuorille, 107 000 €

Kasvipohjaiset juomat vaihtoehdoksi päiväkoteihin ja kouluihin, 100 000 €

Ekologisen elämäntavan henkilökohtainen valmentaja, 150 000 €

Bä�re sopsortering i skolor, 63 000 € 

3. Yhteisöllisyys
Joukkorahoitusta hyville ideoille 274 500 €

Löydä kiireetön kaupunki - paikkoja, tapahtumia ja ideoita 90 000 €

Kohtau�aja - yksinäiset yhteen! 93 700 €

Yhteiset siirre�ävät harrastustilat 50 000 €

Tilaluotsi 100 000 €

Asukkaiden ja kaupunginosien tarinat mukaan kansalliseen kaupunkipuistoon 165 750 €

Puutyötilat avoimiksi kaikille kaupunkilaisille 112 000 € 

Selkostadi - Toimivin ja saavute�avin kaupunki! Den bäst fungerande och mest tillgängliga staden! 147 000 €

Social media challenge by teens for teens (idea 240&262) 45 000 €

Multilingual and participative Helmet platform - Monikielinen ja osallistava Helmet-alusta 430 000 €

Kaikille kaupunkilaisille avoin nikkariverstas 430 000 €

Social Network for Elderly Immigrants 193 702 €

Yhteinen Stadi -serti�kaatin kehi�äminen 81 500 €

Koulujen käsityöluokat harrastuskäy�öön 70 000 €

Ikääntyneiden osallisuuskyyti "Osku" 183 700 €

Yksinäisten vertaistukiryhmät 93 700 €

Discrimination of Immigrants in the Private House Rental Market in the Helsinki Region 80 000 €

Kaksikielisyyskoordinaa�ori, 88 800 €

Lasten Metsä - Helsingin luontoleikkipuisto, 250 000 €

Kesätyöseteli 8.luokkalaisille, 600 000 € 

5. Oppiminen ja osaaminen



Jos tarvitset apua äänestämisessä, tai sinulla ei esimerkiksi ole verkkopankkitunnuksia, saat apua kirjastoilta ja 
asukastaloilta. Tarkista kaikki tuetun äänestämisen paikat ja ajat osoi�eesta omastadi.hel.�. Apua ja lisätietoja 
saat myös stadiluotseilta.

Stadiluotsipäivystykset lokakuussa:
Kallion kirjastolla keskiviikkoisin 9.10.-30.10. klo 15.00-18.00

Pasilan kirjastolla torstaisin 10.10.-31.10. klo 15.00-18.00

Keskisen suurpiirin stadiluotsi An�i Sarpo: an�i.sarpo@hel.�

8. Liikunta ja ulkoilu
Indoor playgroungs on winter for families, 155 000 €

Ohja�ua liikuntaa iäkkäille ja muille asukkaille lähellä kotia, 50 000 €

Kaupunkien uimarannat estee�ömiksi, 540 000 €

6. Kul�uuri
Digitaalinen näy�ämö, platform koko kaupungille, 444 600 €

Kul�uuri kylä tapahtuma, 39 600 €

Paras päivä ikinä - lasten Helsinki-päivä, 67 500 €

Vuoden auringot, 100 000 €

Helsingin kaupunginosat turistikohteiksi, 150 000 €

Kaupunkitapahtumien varustelainaamopalvelut ja siirre�ävä esiintymislava tapahtumiin, 200 000 €

Helsinki International Public Library, 250 000 €

VuodenAikaJuhlia Sopiviin Paikkoihin Kor�eleiden Katveessa, 335 000 €

Sydäniskurit kaikkiin kaupungin toimipisteisiin ensiapukoulutuksen kera, 300 000 €

Hyvä mieli - mielenterveyden kohtaamispaikka Oodi-kirjastoon, 93 702 €

Terve nuori hanke - Stadin skidit kokkailee, 300 000 €

Ohja�ua liikuntaa iäkkäille ja muille asukkaille lähellä kotia, 50 000 €

7. Terveys ja hyvinvointi
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