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
stadiluotseihin. Stadiluotsien yhteystiedot löytyvät
Omastadi-sivustolta.

Ideoiden jakautuminen:

19 %

31 %

Hyvinvointi, kulttuuri ja
harrastaminen 19 %
Koillisen leikkipaikat
kuntoon 15 %
15 %

Luonnon monimuotoisuus 6 %
Torit, kadut ja liikenne 9 %

6%
20 %

9%

Viheralueiden rakenteet 20 %
Liikuntapaikat 31 %

Kategorisering av idéer efter tema

Nordöstra
stordistriktet
I OmaStadi sammanställs idéer, som är lika varandra,
gäller samma tjänst eller ett visst område, till ett förslag.
En idé har bättre möjligheter att vinna gehör när den
intresserar en större grupp människor. En tävling mellan
idéerna undviks då liknande förslag inte förkommer i
omröstningen.
Alla idéer som uppfyller kriterierna har kategoriserats
enligt innehållet. Kategorierna fungerar som bas för
en gemensam diskussion i samutvecklingsskedet.
Kategorierna består även av rekommendationer om hur
det lönar sig att sammanställa idéerna. De numrerade
helheterna under rubrikerna är rekommendationer på
förslag som sammanställts av enskilda idéer.
Bekanta dig med kategorierna och sammanställda
rekommendationer innan du deltar i ett områdesvis
raksa-evenemang eller lämnar förslag. När du ger ett
förslag beakta eventuella kommentarer av stadens
sakkunnig i samband med förslaget.

Grunderna för kategoriseringen:
• Samma mål, problem eller lösning. Idéerna är
likadana eller liknande och syftar att lösa samma
problem.
• Samma mål och problem, men annan lösning. Idéerna
har i syfte att lösa samma problem, men lösningarna
på problemet skiljer sig innehållsmässigt.
• Samma mål och problem, olika platser för lösningen.
Idéerna syftar att lösa samma problem, men förslagen
till lösningen riktas till olika platser.
• Annat problem, samma lösning. Idéerna syftar att lösa
olika problem, men förslaget till lösning är det samma
eller liknande.
• Samma mål och problem, osäker lösning. Idéerna
handlar om samma tema eller problem eller
eftersträvar samma mål, men det egentliga förslaget
till lösning är vagt.
Om du behöver hjälp eller mer information vänligen
kontakta stadslotsarna. Kontaktuppgifterna finns på
webbplatsen OmaStadi.

Kategorisering av idéer:
19 %

31 %

Välbefinnande, kultur och
intressen 19 %
Lekplatserna i nordöst i
skick 15 %
15 %

6%
20 %

9%

Naturens mångfald 6 %
Torg, gator och trafik 9 %
Konstruktioner på
grönområdena 20 %
Idrottsplatser 31 %

Thematic division of ideas

North-Eastern
major district
Similar ideas concerning the same service or location
will be combined into a single proposal at OmaStadi. The
likelyhood of an idea’s success in the voting will increase
if it serves a larger group of people. Competition
between similar ideas will be avoided by excluding those
from the voting that are too much alike and located close
to one another.
All ideas that meet the criteria will be grouped based on
their content. The groups will also serve as a basis for
the discussions during the co-creation phaseand include
recommendations on suitable idea combinations. The
numbered combinations consisting of individual ideas
under the titles are recommendations.
Please read through the groups and combination
recommendations before taking part in a local workshop
or beginning work on a proposal. Furthermore, when
creating a proposal, please remember to factor in any
comments that the City’s experts may have included in
their assessment notes.

The ideas have been grouped based on the following
criteria:
• The same goal, problem and solution. The ideas
are the same or similar and aim to solve the same
problem.
• The same goal and problem, but different solutions.
The ideas aim to solve the same problem, but propose
different solutions.
• The same goal and problem, but different solution
locations. The ideas aim to solve the same problem,
but propose different solution locations.
• Different problems, but the same solution. The ideas
aim to solve different problems, but propose the same
or similar solutions.
• The same goal and problem, but an unclear solution.
The ideas pertain to the same theme or problem and
share the same goal, but their proposed solutions are
not clear.
If you require help or more information, please contact
the Borough Liaisons. Their contact information can be
found on the OmaStadi website.

Division of ideas:
19 %

31 %

Well-being, culture and
hobbies 19 %
Renovating North-Eastern
playgrounds 15 %
15 %

6%
20 %

9%

Biodiversity 6 %
Market squares, streets and
traffic 9 %
Structures in green areas 20 %
Sports facilities 31 %

Hyvinvointi,
kulttuuri ja
harrastaminen
Välbefinnande, kultur och intressen
| Well-being, culture and hobbies
1. Taiteilu ja harrastetilat | Konst
och hobbylokaler | Art and hobby
facilities
• Asukastila Siltamäkeen
- Korttelitupaa ja muuta
asukastoimintaa varten
• Monitoimi- / taiteilutila Tapuliin
• Kulttuurikeskus Jakomäkiasma
• Kulttuurikerho
• Tanssijaiset
2. Laitteita ja tilojen järjestelyä
| Anordningar och ordnande av
lokalerna | Arranging equipment
and facilities
• Tietokonekeskus
• Monitoimikirjasto
Tapulikaupungin alueelle
• Oleskelutila nuorille
3. Kulttuurit, keskustelu,
kohtaaminen | Kulturer, diskussion,
möte | Cultures, conversation,
encounters
• Enemmän kirjoja eri kielillä
kirjastoon
• Kirjastojen yhteisöllisen
toiminnan monipuolistaminen
• + 50-vuotiaiden kerhot kulttuurien kohtaamis- ja
keskustelupaikka
• Koko kylä kasvattaa
4. Ohjausta, tukea ja neuvontaa |
Vägledning, stöd och rådgivning |
Guidance, support and advice
• Liikkuva neuvontapiste ApuPaku
• Päihdekuntoutujien ja
kodittomien asuntola malmille
• Matalan kynnyksen päiväkeskus
Malmille
• Oleskelutila
5. Ikäihmiset ja eri-ikäisten
kohtaaminen | Möte mellan äldre
och personer i alla åldrar | The
elderly, encountering people of
different ages
• Yhteinen hetki vanhusten ja
nuorten kanssa
• Eläkeläistalo

6. Itsenäiset | Enskilda | Individual
ideas
• Asukastoiminnan koordinaattori
Jakomäen sydämeen
• Animekauppa
• Kylän lapset harrastavat
• Suutarilan kirjastoon
lukunurkkaus
• Katutaideseinä Malmille
• Ulkoilmakonsertteja Siltamäen
liikuntapuistoon ja kummuille

Koillisen
leikkipaikat
kuntoon
Lekplatserna i nordöst i skick
| Renovating North-Eastern
playgrounds
1. Latokartano ja Viikki |
Ladugården och Vik | Latokartano
and Viikki
• Leikkipiste ja grillipaikka Viikin
alueelle
• Viikkiin leikkipuisto Viikkarin
kunnostus
2. Malmi ja Pukinmäki | Malm och
Bocksbacka | Malmi and Pukinmäki
• Kiipeilyteline Laidunpuistoon
• Falkullan kotieläintilan yhteyteen
lasten leikkipaikka
• Malmin peruskoulun Pohjolan
toimipisteen pihan kunnostus
• Leikkipuisto Unikon
kunnostaminen
3. Puistola, Jakomäki, Alppikylä
| Parkstad, Jakobacka, Alpbyn |
Puistola, Jakomäki, Alppikylä
• Lasten oma ehdotus:
Välituntialue Nurkan koululaisille
sekä liikuntapaikka vapaa-ajalle
Nurkan puiston tyhjälle hiekkaalueelle
• 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 | Skomakarböle |
Suutarila
• Koillinen
• Leikkipuisto Kesannon tilojen ja
pihapiirin kunnostaminen
• Yhteisöllinen piha päiväkoti
Vaskiniittyyn
• Leikkipuisto Linnunradan
maalaismiljööksi entisöiminen
ja kesäeläintoiminnan
palauttaminen
• Kesäkanoja leikkipuisto
Linnunrataan
5. Itsenäiset | Enskilda | Individual
ideas
• Irti hiekasta ja asfaltista
kouluissa - koillisen alueen
koulujen pihojen ja lähikenttien
modernisointi lapsiystävällisiksi

Luonnon
monimuotoisuus
Naturens mångfald | Biodiversity
1. Kaupunkiniityt | Stadsängar |
Urban meadows
• Kurranummen ruohokenttää
muutetaan niityksi.
• Kaupunkiniitty Savelaan
• Kukkaniitty ravinnoksi pölyttäjille
ja iloksi ihmisille
• Mehiläistarhaus ja
hunajantuotanto Puistolassa
2. Ympäristötoiminta |
Miljöverksamhet | Environmental
actions
• Lähiöpuutarhan jatkot
Jakomäessä ja Alppikylässä
• Vieraslajin torjuntaa
Vantaanjoen alueella.
3. Itsenäiset | Enskilda | Individual
ideas
• Kurranummen lammikko
• Prinssille koti

Torit, kadut ja
liikenne
Torg, gator och trafik | Market
squares, streets and traffic
1. Ylä-Malmin tori | Övre Malms
torg | Ylä-Malmi Square
• Ylä-Malmin torin suihkulähteen
korjaaminen käyttökuntoon
• Myyntikojut Ylä-Malmin torille
2. Tapulikaupungin aukio
| Stapelstadens torg |
Tapulikaupunki Plaza
• Tapulikaupungin Ajurinaukio on
kunnostettava
• Tapulin aseman seutu on
viihtyisäksi
3. Puistolan kadut | Parkstads
gator | Puistola streets
• Kasvillisuutta Puistolan
tienvarsille
• Suurmetsäntien itäpään
katuvalot
• Jalankulkijavalot Puistolantielle
4. Lisää roskiksia | Fler sopkorgar |
More wastebins
• Koirankakkapusseja ja roskiksia
enemmän
• Siisteys lisää viihtyvyyttä
5. Itsenäiset | Enskilda | Individual
ideas
• Ojat toimiviksi
• Turvallisempi tien ylitys paikka
Pukinmäenkaaren koirapuiston
ja urheilukentän väliin
• Kuivan maan matonpesupaikka

Viheralueiden
rakenteet
Konstruktioner på grönområdena |
Structures in green areas
1. Jokivarren oleskelupaikat |
Åstrandens vistelseplatser | Hangout spots on the river shore
• 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
| Malms friluftsområden | Outdoor
recreation areas of Malmi Airport
• Matkaluistelu
• Malmin lentokenttäalueen
ulkoilureitin ympäristö ja
varustelu
• Kehitetään Malmin lentokentän
ulkoilureitin palveluja
• Lintutorni Malmin lentokentälle
• Grillikatos
3. Pihlajamäen oleskelupaikat |
Rönnbackas vistelseområden |
Hang-out spots in Pihlajamäki
• Alamäkipyöräilyrata ja grillikatos
Pihlajamäen nuorisopuistoon
• Yhteisöllinen ulkoilu ja
oleskelualue Pihlajamäkeen
4. Reitit kuntoon | Lederna i skick |
Better routes
• Puistonpenkkejä
Viikinojanpuiston ja
Hallainvuoren ulkoilureitille
• Pihlajiston polut kuntoon Harjulanpolku
• Pihlajiston polut kuntoon Valentin Konosen lenkkipolku
• Arkkitehtuuripolun opasteet
kuntoon
5. Itsenäiset | Enskilda | Individual
ideas
• 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
Idrottsplatser | Sports facilities
1. Ulkokuntosalit kuntoon |
Utomhusgym i skick | Renovation of
outdoor gyms
• 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 | Frisbeegolf | Disc
golf
• Frisbeegolfrata Puistolaan
• Siltamäen frisbeegolfradan
parantaminen turvallisemmaksi.
• Siltamäen frisbeegolf radan
parannukset.
3. Liikunnan edistäminen |
Främjande av motion | Promoting
exercise
• Ulkojumppaa Nyyttipuistoon
Alppikylään
• Liikuntatoimintojen lisääminen
• Liikuntaa ja hyvinvointia tukevia
palveluita Koillis - Helsinkiin Vol.
2
4. Tekonurmikenttä Suutarilaan |
Konstgräsplan till Skomakarböle |
Artificial turf field for Suutarila
• Tekonurmi siltamäkeen
• Tekonurmikenttä Suutarilan alaasteen koulun pihalle

5. Pukinmäen liikuntapuiston
kehittäminen | Utveckling
av Bocksbacka idrottspark |
Developing the Pukinmäki Sports
Park
• Koripallokenttä
Pukinmäenkaaren peruskoulun
alueelle
• Padelia Pukinmäessä
• Panna areena interplay
Pukinmäenkaaren peruskoulun
Polun ja Kujan talon pihoihin
6. Skeittaus ja skoottaus |
Skejtning och sparkcykelåkning |
Skateboarding and scooting
• Tullikirjurin skeittiparkin
kunnostus
• Pumptrack rata Siltamäkeen
• Nuorisopuisto Siltamäkeen
• Lasten skuuttipuisto
Tapaninvainioon
7. Pallopelipaikat Pihlajamäkeen,
Pihlajistoon ja Viikinmäkeen |
Bollspelsplatser till Rönnbacka,
Rönninge och Viksbacka | Ball game
courts for Pihlajamäki, Pihlajisto
and Viikinmäki
• Pihliksen koripallokentät uuden
kaupunkimuotoilun henkeen
• Padelkenttiä Viikinmäkeen
• Savelan puistoon lisää
liikuntamahdollisuuksia
• Pihlajamäen ulkotenniskenttä
8. Itsenäiset | Enskilda | Individual
ideas
• Jakomäen isohiekkakenttä
vihreäksi
• Urheilukeskus
• Tekonurmi Ala-Malmin
liikuntapuistoon
• Vapaan käytön tekonurmikenttä
Maatullin koulun pihalle
• Suutarinuppi Bikepark
• Suutarinkylän peruskoulun
koripallokenttä

