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OmaStadi ideoiden jakautuminen

Koillinen 
suurpiiri
OmaStadissa saman kaltaiset, samaan palveluun 
tai tiettyyn sijaintiin kohdentuvat ideat yhdistetään 
samaan ehdotukseen. Idean mahdollisuus menestyä 
äänestyksessä paranee, kun se palvelee suurempaa 
joukkoa. Kilpailuasetelmalta vältytään, kun saman 
kaltaisia ehdotuksia ei ole äänestyksessä lähellä toisiaan. 

Kaikki kriteerit täyttäneet ideat ovat ryhmitelty sisällön 
perusteella. Ryhmittelyt toimivat pohjana yhteiselle 
keskustelulle yhteiskehittämisvaiheessa. Ryhmittelyt 
pitävät sisällään myös suositukset siitä, miten ideoita 
kannattaa yhdistää. Otsikoiden alla numeroidut 
kokonaisuudet ovat suosituksia ehdotuksista, joihin on 
yhdistetty yksittäisiä ideoita.

Tutustuthan ryhmittelyihin ja yhdistelyn suosituksiin 
ennen kuin osallistut alueraksalle tai alat tehdä 
ehdotusta. Tehdessäsi ehdotusta, huomioithan myös 
mahdolliset kaupungin asiantuntijan kommentit 
ehdotuksen yhteydessä.

Ideoiden ryhmittelyissä on käytetty seuraavia perusteita:
• Sama tavoite, ongelma ja ratkaisu. Ideat ovat samoja 

tai samankaltaisia ja pyrkivät ratkaisemaan saman 
ongelman.

• Sama tavoite ja ongelma, eri ratkaisu. Ideat 
pyrkivät ratkaisemaan saman ongelman, mutta 
ratkaisuehdotukset eroavat toisistaan sisällöltään. 

• Sama tavoite ja ongelma, eri ratkaisupaikat. Ideat 
pyrkivät ratkaisemaan saman ongelman, mutta 
ratkaisuehdotukset kohdentuvat eri paikkoihin.

• Eri ongelma, sama ratkaisu. Ideat pyrkivät 
ratkaisemaan eri ongelman, mutta ratkaisuehdotus on 
sama tai saman kaltainen.

• Sama tavoite ja ongelma, epävarma ratkaisu. 
Ideat käsittelevät samaa teemaa tai ongelmaa ja 
pyrkivät samaan tavoitteeseen, mutta varsinainen 
ratkaisuehdotus ei ole selkeä.

Mikäli tarvitset apua tai lisätietoja, otathan yhteyttä 
Koillisen suurpiirin stadiluotsiin: Outi Rissanen, 
outi.rissanen@hel.fi, 09 310 36203

Ideoiden jakautuminen:

Hyvinvointi, kulttuuri ja 
harrastaminen 19 %

Koillisen leikkipaikat 
kuntoon 15 %

Luonnon monimuotoisuus 6 %

Torit, kadut ja liikenne 9 %

Viheralueiden rakenteet 20 %

Liikuntapaikat 31 %
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Hyvinvointi, 
kulttuuri ja 
harrastaminen 
1. Taiteilu ja harrastetilat

• Asukastila Siltamäkeen 
- Korttelitupaa ja muuta 
asukastoimintaa varten

• Monitoimi- / taiteilutila Tapuliin
• Kulttuurikeskus Jakomäkiasma
• Kulttuurikerho
• Tanssijaiset

2. Laitteita ja tilojen järjestelyä
• Tietokonekeskus
• Monitoimikirjasto 

Tapulikaupungin alueelle
• Oleskelutila nuorille

3.Kulttuurit, keskustelu, 
kohtaaminen

• Enemmän kirjoja eri kielillä 
kirjastoon

• Kirjastojen yhteisöllisen 
toiminnan monipuolistaminen

• + 50-vuotiaiden kerhot - 
kulttuurien kohtaamis- ja 
keskustelupaikka

• Koko kylä kasvattaa

4. Ohjausta, tukea ja neuvontaa
• Liikkuva neuvontapiste Apu-

Paku
• Päihdekuntoutujien ja 

kodittomien asuntola malmille
• Matalan kynnyksen päiväkeskus 

Malmille
• Oleskelutila

5. Ikäihmiset ja eri-ikäisten 
kohtaaminen

• Yhteinen hetki vanhusten ja 
nuorten kanssa

• Eläkeläistalo

6. Itsenäiset
• Asukastoiminnan koordinaattori 

Jakomäen sydämeen
• Animekauppa
• Kylän lapset harrastavat
• Suutarilan kirjastoon 

lukunurkkaus
• Katutaideseinä Malmille
• Ulkoilmakonsertteja Siltamäen 

liikuntapuistoon ja kummuille

Koillisen 
leikkipaikat 
kuntoon 
1. Latokartano ja Viikki

• Leikkipiste ja grillipaikka Viikin 
alueelle

• Viikkiin leikkipuisto Viikkarin 
kunnostus

2. Malmi ja Pukinmäki
• Kiipeilyteline Laidunpuistoon
• Falkullan kotieläintilan yhteyteen 

lasten leikkipaikka
• Malmin peruskoulun Pohjolan 

toimipisteen pihan kunnostus
• Leikkipuisto Unikon 

kunnostaminen

3. Puistola, Jakomäki, Alppikylä
• Lasten oma ehdotus: 

Välituntialue Nurkan koululaisille 
sekä liikuntapaikka vapaa-ajalle 
Nurkan puiston tyhjälle hiekka-
alueelle

• Motorisia taitoja kehittävä 
leikkipuisto Puistolaan

• Parkour- ja liikuntavälineitä 
Puistolaan

• Omppupuiston uudistaminen
• Suurmetsän Mätäspolun 

puistikon leikkipuistoon 
valaistus ja uudet leikkivälineet

• Linnunpesäkeinu Alppikylän 
Nyyttipuistoon

• Jakomäen leikkipuisto 
Kankarepuistoon taaperoille 
viihdykettä ja leikkivälineitä

4. Suutarila
• Koillinen
• Leikkipuisto Kesannon tilojen ja 

pihapiirin kunnostaminen
• Yhteisöllinen piha päiväkoti 

Vaskiniittyyn
• Leikkipuisto Linnunradan 

maalaismiljööksi entisöiminen 
ja kesäeläintoiminnan 
palauttaminen

• Kesäkanoja leikkipuisto 
Linnunrataan

5. Itsenäiset
• Irti hiekasta ja asfaltista 

kouluissa -  koillisen alueen 
koulujen pihojen ja lähikenttien 
modernisointi lapsiystävällisiksi

Luonnon 
monimuotoisuus 
1. Kaupunkiniityt

• Kurranummen ruohokenttää 
muutetaan niityksi.

• Kaupunkiniitty Savelaan
• Kukkaniitty ravinnoksi pölyttäjille 

ja iloksi ihmisille
• Mehiläistarhaus ja 

hunajantuotanto Puistolassa

2. Ympäristötoiminta
• Lähiöpuutarhan jatkot 

Jakomäessä ja Alppikylässä
• Vieraslajin torjuntaa 

Vantaanjoen alueella.

3. Itsenäiset
• Kurranummen lammikko
• Prinssille koti

Torit, kadut ja 
liikenne 
1. Ylä-Malmin tori

• Ylä-Malmin torin suihkulähteen 
korjaaminen käyttökuntoon

• Myyntikojut Ylä-Malmin torille

2. Tapulikaupungin aukio
• Tapulikaupungin Ajurinaukio on 

kunnostettava
• Tapulin aseman seutu on 

viihtyisäksi

3. Puistolan kadut
• Kasvillisuutta Puistolan 

tienvarsille
• Suurmetsäntien itäpään 

katuvalot
• Jalankulkijavalot Puistolantielle

4. Lisää roskiksia
• Koirankakkapusseja ja roskiksia 

enemmän
• Siisteys lisää viihtyvyyttä

5. Itsenäiset
• Ojat toimiviksi
• Turvallisempi tien ylitys paikka 

Pukinmäenkaaren koirapuiston 
ja urheilukentän väliin

• Kuivan maan matonpesupaikka



Viheralueiden 
rakenteet 
1. Jokivarren oleskelupaikat

• Pukinmäen uimaranta
• Uimalaituri Pukinmäen 

rantapuistoon
• Laavu tai nuotiopaikka ulkona 

opiskelua ja virkistäytymistä 
varten

• Piknikpaikkoja jokivarteen 
alueella Viikinmäki, Pihlajisto, 
Savela, Pihlajamäki, Oulunkylä

• Talviuintipaikka saunomis 
mahdollisuudella Keravan joen 
varteen

• Pukinmäen rantapuistoon laituri
• Creating a nicely constructed 

waterside zone along 
Vantaanjoki

2. Malminlentokentän ulkoilupaikat
• Matkaluistelu
• Malmin lentokenttäalueen 

ulkoilureitin ympäristö ja 
varustelu

• Kehitetään Malmin lentokentän 
ulkoilureitin palveluja

• Lintutorni Malmin lentokentälle
• Grillikatos

3. Pihlajamäen oleskelupaikat
• Alamäkipyöräilyrata ja grillikatos 

Pihlajamäen nuorisopuistoon
• Yhteisöllinen ulkoilu ja 

oleskelualue Pihlajamäkeen

4. Reitit kuntoon
• Puistonpenkkejä 

Viikinojanpuiston ja 
Hallainvuoren ulkoilureitille

• Pihlajiston polut kuntoon - 
Harjulanpolku

• Pihlajiston polut kuntoon - 
Valentin Konosen lenkkipolku

• Arkkitehtuuripolun opasteet 
kuntoon

5. Itsenäiset
• Sadekatos koirapuistoon
• Enemmän koirapuistoja
• Koko kesän kukkiva 

kirsikkapuisto Tapuliin
• Kapteenskanmäelle kävelytie ja 

näköalapaikka
• Amfiteatteri Pukinmäen 

urheilupuistoon
• Nummisuutarinpuistoon 

penkkejä
• Valaistut kuntoportaat 

Alppikylänhuipulle
• Pukinmäen matonpesupaikan 

pysäköintipaikat sekä wc

Liikuntapaikat 
1. Ulkokuntosalit kuntoon

• Ulkokuntosali Jakomäkeen
• Kuntoportaat ja ulkosali
• Lisää leuanvetotankoja 

Helsinkiin
• Pihlajamäkeen 

ulkoliikuntavälineet
• Ala-Malmin liikuntapuistoon 

ulkokuntosali
• Liikuntapuisto ikääntyneille 

Malmille
• Poutapilven lähiliikuntakenttä 

houkuttelee kaikki yhdessä 
liikkumaan!

• Liikuntapiste
• Lähiliikuntapaikka ylä-Malmille 

Laidunpuistoon
• Yleinen liikunta-alue Tapanilaan
• Tapaninvainion uimarannan 

kehittäminen
• Valaistus + ulkokuntoilulaitteita 

Kerttusentien ja Leivosenkujan 
väliselle ulkoilureitille

• Painosäädettävä ulkokuntosali 
Puistolan alueelle!

• Lähiliikuntapaikan yhteyteen 
ulkokuntosali

• Ulkokuntosali ja trampoliineja

2. Frisbee-golf
• Frisbeegolfrata Puistolaan
• Siltamäen frisbeegolfradan 

parantaminen turvallisemmaksi.
• Siltamäen frisbeegolf radan 

parannukset.

3. Liikunnan edistäminen
• Ulkojumppaa Nyyttipuistoon 

Alppikylään
• Liikuntatoimintojen lisääminen
• Liikuntaa ja hyvinvointia tukevia 
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4. Tekonurmikenttä Suutarilaan
• Tekonurmi siltamäkeen
• Tekonurmikenttä Suutarilan ala-

asteen koulun pihalle

5. Pukinmäen liikuntapuiston 
kehittäminen

• Koripallokenttä 
Pukinmäenkaaren peruskoulun 
alueelle

• Padelia Pukinmäessä
• Panna areena interplay  

Pukinmäenkaaren peruskoulun 
Polun ja Kujan talon pihoihin

6. Skeittaus ja skoottaus
• Tullikirjurin skeittiparkin 

kunnostus
• Pumptrack rata Siltamäkeen
• Nuorisopuisto Siltamäkeen
• Lasten skuuttipuisto 

Tapaninvainioon

7. Pallopelipaikat Pihlajamäkeen, 
Pihlajistoon ja Viikinmäkeen

• Pihliksen koripallokentät uuden 
kaupunkimuotoilun henkeen

• Padelkenttiä Viikinmäkeen
• Savelan puistoon lisää 

liikuntamahdollisuuksia 
• Pihlajamäen ulkotenniskenttä

8. Itsenäiset
• Jakomäen isohiekkakenttä 

vihreäksi
• Urheilukeskus
• Tekonurmi Ala-Malmin 

liikuntapuistoon
• Vapaan käytön tekonurmikenttä 

Maatullin koulun pihalle 
• Suutarinuppi Bikepark
• Suutarinkylän peruskoulun 

koripallokenttä


