
OmaStadi Raksa

Pohjoisen suurpiirin OmaStadi pöytäryhmät ja aihekokonaisuudet  

1. Tilat ja yhteisöllisyys (8)

•Asukastila Pakila-Paloheinä -alueelle (2)

•Taide- ja harrastustila Pohjois-Helsinkiin (2)

•Työntekijä Maunula-talolle (2)

•Ogelilaiset yhdessä -teemavuosi (1)

•Liikuteltava esiintymiskatos ja tekniikka, koko alue 
(1)

2. Liikunta ja harrastaminen (14)

•Maunulan lähiliikuntapaikat (5)

•Aulikin puisto nuorille (2)

•Ulkoharrastuspaikka nuorille Oulunkylässä (2)

•Nuorten toimintaa asukaspuistoihin, Itä-Pakila (1)

•Kaupunginosaa elävöittävä monitoimipiha 
Torppiksen koululle (1)

•Oma jooga/lastentanssiopettaja Pohjois-Helsinkiin 
vuodeksi (1)

•Harrastuksia lapsille (1)

• Itsenäisyyden puiston elävöittäminen, Oulunkylä (1)

•Ulko/sisä tenniskenttiä Paloheinän majan 
läheisyyteen (1)

3. Puistot, viheralueet ja ulkoilu (11)

• Koirapuistot (2)

• Maexmontanin puisto (2)

• Kylänvanhimman puistoon valaistus, Oulunkylä (1)

• Keskuspuiston ulkoilureitit (2)
• LUMO-keskus, Tuomarinkylä (1)

• Kävelysilta Torpparinmäestä Tammistoon (1)

• Torpparinmäen metsäalueen siivous/raivaus (1)

• Leikki- ja seurustelupuisto Suursuonpuistoon (1)

4. Julkiset ulkotilat (9)

• Oulunkylän keskusta (2)

• Ympäristön viihtyisyys Maunulassa (2)

• Muraalitaidetta Oulunkylään (2)

• Valoa ja taidetta Pohjoisiin kaupunginosiin (3)

6. Yksittäiset ehdotukset (3)

• Nuorille töitä, senioreille ja muille apua 
tarvitseville apua, koko alue

• Karavaani polkupyörä, koko alue

• Kierrätyksen helpottaminen Pohjoisen Helsingin 
pientaloalueella 



OmaStadi Raksa

1. Tilat ja yhteisöllisyys*

1.1 Monitoimitila Pakilan treffipaikka (ID 1041)

1.2 Kuplahalli Paloheinään (ID 158)

1.3 Makerspace/värkkäämö Pohjois-Helsinkiin, koko alue (ID 566)

1.4 Avoin ateljee kuvataideharrastajille, Maunula (ID 1336)

1.5 Maunula-talolle palkataan kulttuurityöntekijä (ID 1220)

1.6 Maahanmuuttajatyön koordinaattori Maunula-talolle (ID 957)

1.7 Ogelilaiset yhdessä -teemavuosi, Oulunkylä (ID 415)

1.8 Liikuteltava esiintymiskatos ja tekniikka, koko alue (ID 737)

5 aihekokonaisuutta **
• Asukastila Pakila-Paloheinä –alueelle (2)

• Taide- ja harrastustila Pohjois-Helsinkiin (2)

• Työntekijä Maunula-talolle (2)

• Ogelilaiset yhdessä -teemavuosi (1)

• Liikuteltava esiintymiskatos ja tekniikka, koko alue (1)

Pohjoisen suurpiirin OmaStadi pöytäryhmät ja aihekokonaisuudet  

* Luokitteluperusteena tässä ryhmässä on yhteinen teema. Ehdotuksissa  
esitetään asukkaiden käytössä olevia ei-kaupallisia tiloja sekä muuta toimintaa ja 
välineitä, jotka edistäisivät asukkaiden yhteistä tekemistä.

**Aihekokonaisuuksiin on alustavasti yhdistetty sellaisia 
ehdotuksia, jotka voisivat muodostaa yhdessä 
suunnitelman, tai joita on viisasta käsitellä saman 
pöydän ääressä. 
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2. Liikunta ja harrastaminen*

2.1 Maunulan leikkipuiston hiekkakentän kunnostaminen (ID 620)

2.2 Maunulan leikkipuiston ulkoliikuntapaikkojen kunnostaminen 

2.2 BMX-rata lähiliikuntapaikkana ja ehkä parkki skeiteille, skuuteille ja filoille (ID 483)

2.3 Maunulan Koivikkopuiston kentästä lähiliikuntapuisto (ID 146)

2.4 Trampoliineja yleisiin puistoihin (ID 985)

2.5 Skeittipuisto, Pakila-Tuomarinkylä (ID 590)

2.6 Skoottiparkki / ”nuorisopuisto” Pakila-Paloheinäalueelle esim. Aulikinpuistoon (ID 931)

2.7 Scoottirampit Oulunkylä/Käpylä alueelle (ID 442)

2.8 Nuorisolle ulkoilutila, Oulunkylä (ID 448)

2.9 Nuorten toimintaa asukaspuistoihin, Itä-Pakila (ID 612)

2.10 Kaupunginosaa elävöittävä monitoimipiha Torppiksen koululle, Torpparinmäki (ID 809)

2.11 Oma jooga/lastentanssiopettaja Pohjois-Helsinkiin vuodeksi, koko alue (ID 991)

2.12 Harrastuksia lapsille, koko alue (ID 183)

2.13 Itsenäisyyden puiston elävöittäminen, Oulunkylä (ID 958) 

2.14 Ulko/sisä tenniskenttiä Paloheinän majan läheisyyteen (1327)

9 aihekokonaisuutta **
• Maunulan lähiliikuntapaikat (5)

• Aulikin puisto nuorille (2)

• Ulkoharrastuspaikka nuorille Oulunkylään (2)

• Nuorten toimintaa asukaspuistoihin, Itä-Pakila (1)

• Kaupunginosaa elävöittävä monitoimipiha Torppiksen
koululle (1)

• Oma jooga/lastentanssiopettaja Pohjois-Helsinkiin 
vuodeksi (1)

• Harrastuksia lapsille (1)

• Itsenäisyyden puiston elävöittäminen, Oulunkylä (1)

• Ulko/sisä tenniskenttiä Paloheinän majan 
läheisyyteen (1)

Pohjoisen suurpiirin OmaStadi pöytäryhmät ja aihekokonaisuudet  

* Luokitteluperusteena tässä ryhmässä on yhteinen teema: liikunta- ja 
harrastusmahdollisuuksien edistäminen alueella.

**Aihekokonaisuuksiin on alustavasti yhdistetty sellaisia 
ehdotuksia, jotka voisivat muodostaa yhdessä 
suunnitelman, tai joita on viisasta käsitellä saman 
pöydän ääressä. 



OmaStadi Raksa

3. Puistot, viheralueet ja ulkoilu*

3.1 Koirapuisto Pirkkolaan (ID 328)

3.2 Pohjoinen Helsinki koirapuistoesityksistä (ID 941)

3.3 Seurahuone ja sen ympäristö, Oulunkylä (ID 413)

3.4 Maexmontanin puistosta Pohjois-Helsingin tapahtumapaikka, Oulunkylä (ID 420)

3.10 Kylänvanhimman puistoon valaistus, Oulunkylä (ID 716)

3.5 Ulkoilureitin levennys Pirkkolan  ja Paloheinän urheilupuistojen välillä (ID 677)

3.6 Paloheinän metsiin tarvitaan talvireittejä kävelijöille! (ID 740)

3.7 LUMO-keskus, Tuomarinkylä (ID 458)

3.8 Kävelysilta Torpparinmäestä Tammistoon (ID 418)

3.9 Torpparinmäen metsäalueen siivous/raivaus (ID 1330)

3.11 Leikki- ja seurustelupuisto Suursuonpuistoon, Maunula (ID 1423) 

8 aihekokonaisuutta **
• Koirapuistot (2)

• Maexmontanin puisto (2)

• Kylänvanhimman puistoon valaistus, Oulunkylä

• Keskuspuiston ulkoilureitit (2)

• LUMO-keskus, Tuomarinkylä (1)

• Kävelysilta Torpparinmäestä Tammistoon (1)

• Torpparinmäen metsäalueen siivous/raivaus (1)

• Leikki- ja seurustelupuisto Suursuonpuistoon (1)

Pohjoisen suurpiirin OmaStadi pöytäryhmät ja aihekokonaisuudet  

* Luokitteluperusteena tässä ryhmässä on yhteinen teema. Ehdotukset 
liittyvät puistoihin, viheralueisiin ja/tai ulkoilumahdollisuuksiin.

**Aihekokonaisuuksiin on alustavasti yhdistetty sellaisia 
ehdotuksia, jotka voisivat muodostaa yhdessä 
suunnitelman, tai joita on viisasta käsitellä saman 
pöydän ääressä. 
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4. Julkiset ulkotilat* 

4.1 Oulunkylän tori (ID 422)

4.2 Oulunkylän juna-aseman, eritoten eteläisen uloskäynnin siivoaminen (ID 966)

4.3 Satsaus Maunulan siisteyteen ja viihtyisyyteen (ID 818)

4.4 Maunulan sorsapuiston kunnostus (ID 668)

4.5 Muraalitaidetta Ogeliin (ID 421)

4.6 Muraali Oulunkylän jäähallin seinälle (ID 1436)

4.7 Julkista taidetta Maunulaan (ID 455)

4.8 Valotaideteos Tuusulantien ylikulkusillalle, Maunula, Oulunkylä (ID 902) 

4.9 Ihmisenmittaista valaistusta, Oulunkylä, Maunula, Pirkkola (ID 890)

4 aihekokonaisuutta **
• Oulunkylän keskusta (2)

• Ympäristön viihtyisyys Maunulassa (2)

• Muraalitaidetta Oulunkylään (2)

• Valoa ja taidetta Pohjoisiin kaupunginosiin (3)

Pohjoisen suurpiirin OmaStadi pöytäryhmät ja aihekokonaisuudet  

* Luokitteluperusteena tässä ryhmässä on yhteinen teema. Ehdotukset 
liittyvät julkisten ulkotilojen viihtyisyyteen ja toimivuuteen.

**Aihekokonaisuuksiin on alustavasti yhdistetty sellaisia 
ehdotuksia, jotka voisivat muodostaa yhdessä 
suunnitelman, tai joita on viisasta käsitellä saman 
pöydän ääressä. 
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5. Yksittäiset ehdotukset*

5.1 Kierrätyksen helpottaminen Pohjoisen Helsingin pientaloalueella (ID 157)

5.2 Nuorille töitä, senioreille ja muille apua tarvitseville apua, koko alue (ID 159)

5.3 Karavaani polkupyörä, koko alue (ID 592)

Pohjoisen suurpiirin OmaStadi pöytäryhmät ja aihekokonaisuudet  


