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OmaStadi Kaakkoinen 288 390 €

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 kaakkoiselle 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 en plan 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. Yhteisöllisyys

2. Kul�uuri

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

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

Residenssitaiteilijoita Laajasaloon, 95 000 €
Palkataan kaksi osa-aikaista yhteisötaiteilijaa rakentamaan taiteen keinoin identitee�iä ja keskustelua voimak-
kaasti kasvavan Laajasalon erilaisten asukkaiden välillä sekä tuomaan kul�uuria ja taide�a hieman katveessa 
olevalle saarelle.

Saaren suvi soi: Kul�uuritapahtumien sarja Laajasalossa, 250 000 €
Kul�uuritapahtumien sarja Laajasalossa kesäaikaan hyödyntäen uusia ja vanhoja tapahtumapaikkoja esim. 
Öljysäiliö 468, Ylistalo, Aino Acktén puisto, Kanavanranta, kirjasto Saari. 

Selvitys Aino Acktén huvilan kunnostuksesta, 100 000 €
Kul�uurihistoriallisesti arvokkaaseen, vesivahingosta kärsineeseen huvilaan tehdään täydellinen kuntotutkimus 
rakenneavauksineen sekä korjaussuunnitelma ja sille rahoitussuunnitelma. Korjaamisen on vuonna 2011 arvioitu 
maksavan 994 000 euroa. Tavoi�eena on jatkossa mahdollistaa huvilan käy�ö ja vuokraaminen tapahtumiin.



3. Puistot ja luonto
Penkkejä ja roskiksia kävelyreiteille Roihuvuoreen, Her�oniemeen ja Laajasaloon, 56 000 €
Hankitaan 23 penkkiä vanhusten käy�ämille reiteille sekä ulkoilualueille: Roihuvuoren palvelutalon lähistölle, 
Her�oniemen Majavakallion ympäristöön sekä Laajasalon Tullisaarenpuistoon. Lisäksi Majavakalliolle ja Tullisaa-
reen roskikset.

Vartiosaari kaikkien virkistyskäyttöön luontokohteena, 140 000 €
Lisätään Vartiosaaren virkistyskäytön edellytyksiä: opastuskylttejä, käymälä ja kaksi juomavesipistettä sekä 
varmistetaan  kesävesiverkoston käytettävyys. Merkitään luvalliset maihinnousupaikat ja selvitetään mahdollista 
pienveneiden tai kanoottien rantautumispaikkaa. Koordinoidaan kehittämistoimet eri osapuolten kesken.

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

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

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

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

Viihtyisät puistot ja hoidetut metsäalueet Laajasalossa ja Tammisalossa, 161 000 €
Yhdistetty suunnitelma Tammisalonpuiston sekä Laajasalon Yliskylän Humalniemen viheralueen kunnostamisek-
si ja varustelun parantamiseksi. Raivataan puustoa, lisätään penkkejä ja roskiksia sekä rakennetaan Yliskylään 
sopivaan paikkaan grillikatos.

Herttoniemenrannan puistoihin lisää LED katulamppuja ja penkkejä, 115 000 €
Lisätään Herttoniemenrannan puistojen turvallisuutta ja viihtyisyyttä ase  ntamalla 25 LED -valaisinta sek ä uusia 
penkkejä.

Mustikkamaan ja Syötävän puiston kehittäminen kaupunkilaisten käyttöön, 50 000 €
Ekologisuutta ja yhteisöllisyyttä ed is tävään kaupunkiviljelykeskukseen ra ke nnetaan kiinteä to im intakatos ja 
kausikasvihuone, laajennetaan viljelyaluetta ja tehdään maanparannus, Siistitään piha-aluetta, hankitaan kiinteitä 
pihakalusteita sekä rantatien varteen penkki. Palkataan määräaikainen viljelykoordinaattori sekä lisätään ja 
vakiinnutetaan kouluyhteistyötä.

Kuunaripuiston ulkoilureitin kunnostaminen, 50 000 €
Parannetaan ulkoilureitin käytettävyyttä rakentamalla portaat reitin länsipään kalliolle ja raivataan polkua sulke-
va kasvillisuus.

Vartiosaaren aurinkosähkölautta Reposalmeen, 110 000 €
Kokeillaan kesäaikana liikennöintiä Reposalmen yli pienellä, noin 12 henkeä kantavalla lautalla, joka toimii 
aurinkosähköllä. Palkataan veneenkuljettajan pätevyyden omaava lautturi. Tehdään toteutuskelpoinen 
jatkosuunnitelma yhteistyössä alan yritysten ja ideointiin osallistuneiden vapaaehtoisten kanssa.

Puistomainen ulkoliikunta- ja kohtaamispaikka Tammisaloon, 240 000 €
Hoitamaton kaupungin omistama tontti kunnostetaan maisemoimalla sekä varustamalla vanhemmankin väestön 
käyttöön sopivaksi ulkoliikuntapaikaksi sekä pienimuotoisten tapahtumien järjestämiseen.



5. Liikunta ja ulkoilu

4. Rakenne�u ympäristö

Ulkoliikuntapisteitä Laajasaloon ja Kivinokkaan, 250 000 €
Uusitaan kuntoilulai�eet ja -telineet sekä valaistus neljään ulkoliikuntapisteeseen Laajasalossa ja yhteen 
Kivinokkaan. Kohteiden valintaperusteeksi toteutetaan kysely siitä, missä asukkaat liikkuvat ja paljonko nykyisiä 
pisteitä käytetään.

Liikuntatiloja hyötykäy�öön lapsiperheille, 35 000 €
Palkataan osa-aikainen koordinaa�ori etsimään ja järjestämään tiloja lapsiperheiden vapaamuotoiseen liikun-
taan sekä tiedo�amaan niistä kohderyhmälle. Esikuvana Myllypuron Liikuntahulinat ja Her�oniemen kirkon avoi-
met liikuntaillat. Ei tarvita varsinaista liikunnan ohjausta.

Itä-Helsingin rantareitin Strömsin puistoalueen liikunta- ja leikkipaikka Roihuvuoressa, 270 000 € 
Rapistunut leikkipaikka sekä jalkapalloken�ä kunnostetaan ja uusia liikuntavälineitä hankitaan palvelemaan 
kaikenikäisiä lapsista aikuisiin ja ikäihmisiin Itä-Helsingin rantareitin varrella.

Kaakon rantsut kondikseen, 115 000 €
Yhdiste�y rantoja koskevia ehdotuksia. Parannetaan uimarantojen varustusta Laajasalossa, Her�oniemenran-
nassa ja Mustikkamaalla. Rantoja seuraaville kevyen liikenteen reiteille hankitaan kunkin kaupunginosien 
henkeen sopivaa varustusta, mm. pingispöytiä ja muita pelialueita.

Tuhkimonpuiston kahluualtaan muu�aminen DIY-skei�ipaikaksi, 40 000 €
Muutetaan Tuhkimonpuiston entinen kahluuallas skei�ipaikaksi. Teetetään rakennepiirustukset sekä turvalli-
suussuunnitelma ja sovitaan ylläpidosta ja vastuunjaosta alan harrastajien sekä Roihuvuori-seuran kanssa.

Kivinokka kaikkien helsinkiläisten kesäparatiisiksi, 72 000 €
Kivinokan kasvavan virkistyskäytön mukainen päivitys uimarannan varusteluun: Pukukopit, suihku ja käymälä.

Nyt herää Herttoniemen liikuntapuisto! 250 000 €
Liikuntapuiston uudistuksen ensimmäisenä askeleena tehdään junioritekonurmi ja sen ympärille jalkapalloaita. 
Alueen ulkoilurei�ien opaskar�a ja kyltitys uusitaan.

Soutuvene- ja kanoo�ipaikkoja Strömsinlahdelle ja Porolahdelle, 100 000 €
Rakennetaan Strömsinlahdelle ja Porolahdelle pienet venevalkamat, jotka soveltuvat soutuveneiden ja kanoot-
tien vesillelaskuun ja säily�ämiseen. Tarkoituksena edistää pienveneilyä sekä yhdistysten organisoimaa yhteisö-
veneilyä.

Ilomäen päiväkodin pihasuunni�elu ja pihasuunnitelman toteutus, 250 000 €
Teetetään pihasuunnitelma ja uudistetaan päiväkodin piha hyödyntäen pelillisyyden ja liikunnallisuuden mahdol-
lisuuksia. Huomioidaan toimivuus, terveellisyys ja turvallisuus eri-ikäisten käy�äjien kannalta. Nyt piha on hiek-
kainen ja muu�uu sateellla mutavelliksi.

Fillarirei�ejä maastopyöräilylle Her�oniemen, Myllypuron ja Viikin metsämaastoon, 75 000 € 
Alamäkipaino�einen maastopyörärata Her�oniemen puretun hyppyrimäen paikalle sekä lähimaastoihin. Toimin-
nan järjestämisestä sovitaan maastopyöräilyseuran kanssa. Lajin harrrastajien lähimmät hyvätasoiset harjoitus-
paikat ovat nyt Malminkartanossa ja Korsossa.

Erätorin tapahtumapäivä, 120 000 €
Toripäivä Her�oniemen Erätorilla kerran kuussa lauantaina. Tapahtumavastaava järjestää myyntipöydät ja -teltat, 
luvat, sähkön, siivouksen, wc:t jne. Pienviljelijät, pienyri�äjät, käsityöläiset sekä harrasteryhmät myyvät tuo�ei-
taan, paikalliset yhdistykset järjestävät ohjelmaa. Myyntipaikat pidetään maksu�omina vuoden kokeilujaksolla.

Her�oniemenranta siistiksi lisäten mm. valaistusta, roskiksia ja koirankakkapussi-automaa�eja, 140 000 €
Lisätään roskiksia, koirankakkapussi-automaa�eja, penkkejä ja valaistusta Her�oniemenrannan kaduille ja puis-
toihin.



Kuntosali nuorille Her�oniemeen, 70 000 €
Nuorille oma kuntosalin Her�oniemeen, jossa he voisivat käydä ilmaiseksi tai ainakin eri�äin edullisesti.

Hertsikan ala-asteen Hillerikujan koulun piha kuntoon, 65 000 €
Ankeasta koulun pihasta tehdään viihtyisä ja turvallinen. Oppilaat mukaan suunni�elemaan: toiveita mm. pesä-
keinu, tavalliset keinut, kiipeilyteline, turvahiekka, jalkapallomaalit ja pihan aitaaminen. Näin kannustetaan lapsia 
liikkumaan välitunnilla ja vapaa-aikana.

Leikkipaikka Stansvikin kartanopuistoon, 120 000 €
Väliaikainen leikkipaikka kasvavaan Kruunuvuorenrantaan muutamaksi vuodeksi, kunnes Hopealaakson liikun-
tapuiston yhteyteen rakenne�ava leikkipuisto valmistuu. Summa sisältää kunnossapidon ja turvatarkastukset 
(4 krt/vuosi). Leikkivälineet voidaan aikanaan kierrä�ää toisaalle.

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.�.

6. Ekologisuus
Itä-Helsingin sähköpyöräkirjasto, 49 000 €
Hankitaan 10 sähköpyörää Roihuvuoren kirjastoon kokeilukäyttöön kahden viikon laina-ajalla yli 15-vuotiaille 
kirjastokortin haltijoille. Tarkoituksena edistää kestävää kaupunkiliikennettä ja lisätä iäkkäämpien asukkaiden 
toimintakykyä.



3. Yhteisöllisyys
Joukkorahoitusta hyville ideoille, 274 500 €

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

Kohtauttaja - yksinäiset yhteen! 93 700 €

Yhteiset siirrettävät harrastustilat, 50 000 €

Tilaluotsi, 100 000 €

Asukkaiden ja kaupunginosien tarinat mukaan kansalliseen kaupunkipuistoon, 165 750 €

Puutyötilat avoimiksi kaikille kaupunkilaisille, 112 000 € 

Selkostadi - Toimivin ja saavutettavin 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 -sertifikaatin kehittäminen, 81 500 €

Koulujen käsityöluokat harrastuskäyttöön, 70 000 €

Ikääntyneiden osallisuuskyyti "Osku", 183 700 €

Indoor playgrounds on winter for families, 155 000 €

Yksinäisten vertaistukiryhmät, 93 700 €

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

4. 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 €

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 €



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.�.

Stadiluotsipäivystykset lokakuussa:
Laajasalon kirjastolla keskiviikkoisin 9.10.–30.10. klo 15–18

Kaakkoisen suurpiirin stadiluotsi Pauli Saloranta: pauli.saloranta@hel.�

8. Ekologisuus

KiPi Tavarankierrätyspisteitä Helsinkiin, 290 000 €

Tarpeelliset tavarat käyttöön - helposti ja edullisesti, 120 000 €

Korttelipihat 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 € 

Kaksikielisyyskoordinaa�ori, 88 800 €

Lasten Metsä - Helsingin luontoleikkipuisto, 250 000 €

Kesätyöseteli 8.luokkalaisille, 600 000 € 

5. Oppiminen ja osaaminen

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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