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Helsingin yhteinen
1 760 000 €

OmaStadi on Helsingin osallistuvaa budjetointia, 
jossa Helsinki käyttää 8,8 miljoonaa euroa 
kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. Raha 
jakautuu alueittain asukasmäärän mukaan, ja 
viidesosa on varattu Helsingin yhteisiin ehdotuksiin.

Tässä esitteessä on kaikille suurpiireille tehdyt 
suunnitelmat, joista äänestetään lokakuussa 
osoitteessa omastadi.hel.fi.

Voit valita alueen, jonka suunnitelmia äänestät. 
Lisäksi kaikki äänioikeutetut saavat äänestää 
Helsingin yhteisiä ehdotuksia. Äänestäjänä saat 
jakaa alueellisen määrärahan oman mielesi 
mukaan. Eniten ääniä saaneet suunnitelmat 
toteutetaan. Voit lukea lisää äänestystuloksen 
muodostumisesta omastadi.hel.fi -sivustolta.

Kaikki äänestettävät ehdotukset ja lisätiedot löydät 
myös osoitteesta omastadi.hel.fi.

OmaStadissa 8,8, miljoonaa euroa on jaettu 
seitsemälle alueelle asukasmäärän mukaan. Lisäksi 
on erillinen määräraha koko Helsinkiä koskeville 
ehdotuksille.

Kaikki tänä vuonna 12-vuotta täyttävät ja sitä 
vanhemmat helsinkiläiset saavat äänestää. Voit 
valita yhden alueen, jonka ehdotuksia äänestät ja 
sen  lisäksi voit äänestää koko kaupunkiin tehtyjä 
ehdotuksia. Voit äänestää useampaa ehdotusta ja 
siten jakaa alueellisen määrärahan haluamallasi 
tavalla.

Helsinki käyttää 8,8 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. 
Äänestä suosikkisi kaupunkilaisten ehdotuksista 6.10.–28.10.2021!

Mikä on 
OmaStadi

Pohjoinen 
477 120 €

Koillinen 
1 116 890 €

Itäinen ja 
Östersundom 

1 275 370 €

Kaakkoinen 
588 090 €

Keskinen 
1 040 790 €

Läntinen 
1 228 890 €

Eteläinen 
1 312 850 €
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Näin äänestät 
OmaStadissa

Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia, voit äänestää henkilökorttia näyttämällä 
toimipisteissä eri puolilla kaupunkia. Tarkemmat tiedot äänestämiseen tukea 
tarjoavista toimipisteistä ja ajoista löydät omastadi.hel.fi -sivustolta. 

1. Klikkaa osoitteeseen omastadi.hel.fi

2. Tunnistaudu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 
Koululaiset voivat tunnistautua Wilma-tunnuksilla.

3. Valitse Helsingin alue, jossa haluat äänestää. Helsingin
yhteiset ehdotukset tulevat näkyviin automaattisesti.

4. Tutustu alueen ja Helsingin yhteisiin ehdotuksiin.

5. Valitse niin monta ehdotusta, kuin kyseisen alueen budjettiin mahtuu.

6. Tarkista valintasi ja äänestä. Tämän jälkeen et voi enää muuttaa äänestysvalintojasi.

Äänestysaika on 6.10.–28.10.2021

Ketkä voivat äänestää?
• jokainen 12-vuotta äänestysvuonna täyttävä, ja sitä vanhempi helsinkiläinen on äänioikeutettu

OmaStadissa.

Mitä voin äänestää?
• Voit äänestää yhdellä valinnaisella alueella sekä koko Helsingin yhteisistä ehdotuksista
• Jokaisella alueella on äänestettävänä useita kymmeniä kaupunkilaisten tekemiä ehdotuksia ja voit valita

niin monta ehdotusta, kuin kyseisen alueen budjettiin mahtuu.

Missä voin äänestää?
• Äänestysaika on 6.10.–28.10.2021 ja äänestäminen tapahtuu omastadi.hel.fi -sivustolla
• Äänestämään pääset tunnistautumalla omastadi.hel.fi -sivustolle pankkitunnuksilla tai

mobiilivarmenteella. Koululaiset ja toisen asteen opiskelijat voivat tunnistautua Wilma-tunnuksilla.

Missä voin seurata OmaStadi äänestystä?
• Äänestyksen etenemistä voi seurata reaaliaikaisesti omastadi.hel.fi -sivuilla. Äänestystulokset julkaistaan

29.10.2021. Ehdotusten toteutus käynnistetään vuoden 2022 aikana.
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Eteläinen suurpiiri 
1 312 850 €
Eteläiseen äänestysalueeseen kuuluvat: Lauttasaari • Kruununhaka • Kluuvi • 
Katajanokka • Kaartinkaupunki • Punavuori • Eira • Ullanlinna • Kaivopuisto • 
Hernesaari • Suomenlinna • Kamppi • Etu- ja Taka-Töölö • Ruoholahti • Jätkäsaari • 
Lapinlahti
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Ekologisuus
900 Koirapuisto pienille ja isoille koirille Keski-Töölöön 
• 325 000 €
Rakennetaan erikseen pienille ja isoille koirille rajatut
koirapuistot Sibeliuksen puistoon.

916 Kelluva pesälautta • 35 000 €
Töölönlahdelle rakennetaan kelluva keinotekoinen 
valkoposkien saari, joka toimisi myös levähdyspaikkana 
linnuille. Harvinaisetkin lintulajit voisivat pesiä ja 
kasvattaa poikasia rauhassa ohikulkijoilta.

1090 Roskan poistaminen merestä ja riskien 
minimointi • 35 000 €
Toteutussuunnitelma roskan poistamiseksi merestä 
sekä roskaamisen riskien vähentäminen.

Kulttuuri
827 Opasteet historiallisille ja luontokohteille 
Lauttasaaressa • 36 000 €
Eri kohderyhmiä palvelevat, selkeät ja nykytekniikkaa 
hyödyntävät opasteet arvokkaille ja ainutlaatuisille 
Lauttasaaren historiallisille ja luontokohteille.

896 Lailliset graffitiseinät Jätkäsaareen ja 
Hernesaareen • 50 000 €
Pystytetään lailliset ja väliaikaiset (10-v) graffitiseinät 
Jätkäsaaren ja Hernesaaren urbaaniin ympäristöön 
sopivaan paikkaan.

918 Kartanoiden Helsinki -näyttely kaupunginmuseoon 
• 226 000 €
Helsingin kaupunginmuseo tuottaa näyttelyn, jonka
teemana olisi kartanoiden historia ja nykypäivä sekä
kartanoiden merkitys Helsingille ja helsinkiläisille.

1022 Larun kortteleissa -valokuvanäyttely Lauttasaaren 
sähkökaappeihin • 55 000 €
Tuotetaan pysyvä historiallinen valokuvanäyttely ’Larun 
kortteleissa’ Lauttasaaren sähkökaappeihin.

1125 Ympäristökulttuuri kunniaan- Tove Janssonin 
puiston kunnostus • 35 000 €
Siirretään Kaisaniemen puistosta Tove Janssonin isän 
Viktor Janssonin Tovesta tekemä patsas Convolvulus 
Katajanokalle Tove Janssonin puistoon.

Liikunta ja ulkoilu
583 Topeliuksen kentän kunnostaminen 
lähiliikuntapaikaksi • 250 000 €
2022-2023 Topeliuksenpuistoon laaditaan 
ympäristöhistoriallinen selvitys jonka jälkeen voidaan 
aloittaa peruskorjauksen toteutuksen suunnittelutyö. 
Varsinainen toteutus ei mahdu aikatauluun

685 Irti hiekasta ja asfaltista kouluissa - eteläisen 
alueen koulujen pihojen ja lähikenttien modernisointi 
lapsiystävällisiksi • 400 000 €
3-5 eteläisen suurpiirin koulun pihan hiekka- tai 
asfalttikenttä muutetaan tekonurmi- tai tartanpintaiseksi 
asiantuntijoiden suunnittelemien mittasuhteiden 
mukaan.

686 Uunisaaren kävelyreitti esteettömäksi ja 
uintimahdollisuus paremmaksi • 140 000 € 
Parannetaan uintimahdollisuuksia sekä esteetöntä 
kulkua saaresta toiseen mm. lisäämällä uimakoppeja ja 
säilytyskaappeja sekä uusitaan portaat.

689 Grillipaikka ja eväiden syöntikatos Lauttasaareen • 
80 000 €
Lauttasaaren ulkoilualueelle rakennetaan grilli- ja 
eväspaikka merellisellä näköalalla. Paikka toimisi 
myös päiväkotien ja koulujen taukopaikkana luonnon 
tutkimisen lomassa.

690 Ulkokuntosali Lauttasaaren uimarannalle • 
70 000 €
Monipuolinen ja turvallinen ulkoliikuntapaikka 
Lauttasaaren Kasinonrantaan. Vanhat 
ulkokuntosalilaitteet korvataan uusilla, joissa on 
säädettävät painot.

693 Katajanokan ja Kruununhaan ulkoliikuntapaikat • 
90 000 €
Katajanokalle ja Kruununhaan Tervasaareen 
ulkokuntosalilaitteita säädettävillä painoyksiköillä.

753 Uimapaikkoja Etelä-Helsinkiin • 100 000 € 
Selvitystyö Helsingin kaupungin uimapaikkojen 
laajentamisesta etenkin Suomenlinnan, Katajanokan, 
Tervasaaren, Kaivopuiston rannoilla sekä mahdollisilla 
muilla Etelä-Helsingin alueilla.

809 Pallo/luistelukenttä • 82 000 €
Pallokenttä / pelikenttä, jota voitaisiin käyttää 
pallopeleihin (jalkapallo, koripallo, käsipallo, salibandy). 
Talvella voisi toimia luistinratana. Voitaisiin sijoittaa 
Tervasaareen amfiteatterin viereen.

833 Soutusatama perinnesoutajille • 235 000 €
Edesautetaan soutajien harrastustoimintaa ja 
yhteisöllisyyttä Lauttasaaressa etsimällä alueelta 
soutuveneiden rantautumis- ja säilytyspaikka.
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870 Eiranrannasta monikäyttöinen, viihtyisä ja toimiva 
uimaranta ympäri vuoden • 105 000 €
Paremmat kalusteet ja varusteet Eiranrannan 
uimarannalle mahdollistamaan sen ympärivuotinen 
käyttö.

878 Uusia puuhia Köykkäriin lasten ideoiden pohjalta! • 
110 000 €
Köydenpunojan puistoon uutta tekemistä Hietsun alueen 
lasten mielipiteet huomioiden alueen lapsille, koululaisille 
ja perheille.

893 Liikuntapaikka ja istutuksia Sinebrychoffin 
puistoon • 170 000 €
Liikuntapaikka jossa mahdollisuus erilaiseen pelailuun, 
koululiikuntaan, mäenlaskuun yms. Lisäksi puistoa 
elävöitetään istuttamalla perennoja ja kukkasipuleita.

922 Tanssille tilaa kaupunkiin! • 250 000 €
Luodaan kaksi tanssimiseen soveltuvaa, avointa ulkotilaa 
kaupunkiin.

968 Maatrampoliineja Suomenlinnaan, Johariin, 
Katajanokalle, Koffin puistoon ja Kaivopuistoon – 
hauska liikuntamuoto kaiken ikäisille • 50 000 €
Maatrampoliineja kaikenikäisten liikkumista tukemaan 
keskustan soveltuviin puistoihin.

971 Tuhansien hymyjen kenttä • 260 000 €
Kunnostetaan Ruoholahden kenttä liikunnallisesti ja 
yhteisöllisesti paremmaksi paikaksi.

995 Venelaitureita pienveneille rannoilla olevien 
ravintoloiden/kahviloiden eteen • 60 000 €
Selvitystyö kaupungille veneiden lyhytaikaisesta 
pysäköinnistä ja esitys tarkoitukseen soveltuvien 
laitureiden sijoittelusta Helsingin rantaviivalle.

996 Meripuiston leikkipaikkojen uusiminen koko 
perheen puistoksi • 490 000 €
Uudistetaan ja kunnostetaan Meripuiston leikkipaikkoja 
ja puistoaluetta palvelemaan monipuolisesti lapsia ja 
aikuisia sekä lisäämään viihtyvyyttä.

999 Valaistus Hietaniemen uimarannan 
ulkokuntosalialueelle • 100 000 €
Riittävä valaistus Hietaniemen uimarannan mainiolle 
ulkokuntosalialueelle koko vuoden ajaksi

1001 Kaisaniemenrannasta viihtyisä oleskelupaikka • 
81 000 €
Lisätään Kaisaniemenrannan viihtyisyyttä ja tehdään 
siitä mukava oleskelualue.

1011 Kasinonrannan kunnostuksella Lauttasaareen 
viihtyisä keidas • 230 000 €
Parannetaan alueen liikuntapaikkoja kunnostamalla 
beach volley- ja koripallokentät skä kunnostetaan 
vesiurheilualueita ja uimarantaa.

1023 Pumptrack Lauttasaareen • 300 000 €
Pump track Lauttasaareen. Materiaalina betoni, jolloin 
käytettävyys scoottajille, rullalautaulijoille ja pyöräilijöille 
ihanteellinen. Tarkempi sijainti määritellään äänestyksen 
jälkeen.

1036 Liikuntapaikka ja kuntoiluvälineitä Lauttasaaren 
Vattuniemeen • 55 000 €
Vattuniemen ulkoilualueelle Veijarivuoren puiston 
läheisyyteen pieni ”kevytliikuntapaikka” kaiken ikäisille 
kaupunkilaisille hyvinvointia ja terveyttä lisäämään

1123 Lasten vesipuisto • 300 000 €
Helsingin keskustaan lasten vesipuisto, jossa 
vanhemmat ja lapset voivat turvallisesti viettää aikaa 
kauniina kesäpäivänä.

Puistot ja luonto
543 Yleisövessa Lapinlahden alueen käyttäjille • 
150 000 €
Esteetön yleisövessa, joka sijoitetaan puiston 
historiallinen arvo huomioon ottaen. Esimerkiksi 
jonnekin koirapuiston tietämille ja keskeisen kulkureitin 
tuntumaan.

554 Pieni pala Japania Lauttasaareen - rauhoittava 
keidas alueen asukkaille ja eksoottinen tuulahdus 
kaukomailta. • 550 000 €
Lauttasaaren upea Japanilaistyylinen puutarha. 
Hyödynnetään mahdollisimman paljon alueella jo 
valmiiksi olemassa olevia elementtejä, esim. kiviä ja 
puroja. Tarkempi sijainti määritellään äänestyksen 
jälkeen.

687 Linnankosken puiston (AXAn puisto) 
kunnostaminen • 350 000 €
Kunnostetaan Taka-Töölössä sijaitsevan 
Linnankoskenkadun puisto koko perheen viihtyisäksi ja 
turvalliseksi leikki- ja ulkoilupaikaksi.

688 Katajanokan kärjen kävelyreitin ympäristön 
parantaminen • 60 000 €
Parannetaan reitin varrella olevien istuinten 
ja istumaryhmien käytettävyyttä sekä lisätään 
Matruusinpuistoon picnic-pöytäryhmiä ja talvella 
nimikkokatajaan jouluvalot

696 Tervasaaren koirapuiston valaistus ja 
kunnostaminen • 35 000 €
Lisätään Tervasaaren koirapuistoon valaistusta, 
kunnostetaan huonossa kunnossa olevat penkit ja 
lisätään uusia. Lisäksi parannetaan sisääntuloa eteisellä 
ja jäätymättömällä kumirouheella. 

743 Suomenlinnan, Kruununhaan, Tervasaareen ja 
Katajanokan leikkipuistojen uudistaminen • 260 000 €
Uudistetaan alueiden leikkipuistot ja tehdään niistä 
turvallisia, mielikuvitusta ruokkivia ja monipuoliseen 
liikuntaan kannustavia sekä kehittäviä leikkipaikkoja 
alueiden lapsille ja nuorille.
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781 Kapteeninpuistikon uudistaminen • 100 000 €
Parannetaan puiston luontoa istutuksilla, linnunpöntöillä, 
hyönteishotelleilla ja edistetään kaupunkilaisten 
hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä pingispöydillä ja penkeillä.

865 Oma stadi- Mun puistot! • 86 000 €
Sijoitetaan keskustan puistoihin kaupunkilaisia aktivoivia 
QR-koodeja toimintatauluihin. QR-koodien avulla avautuu 
lasten tuottamia liikunnallisia, kulttuurisia ja luontoon 
liittyviä sisältöjä.

941 Planter boxes (viljelylaatikot) in Lauttasaari 
(Lahnalahden puisto) • 35 000 €
Viljelylaatikoita, vesipiste, vesisäiliöitä, säilytyslaatikko 
työkaluille, komposti, hyönteishotelli sekä 
viljelylaatikoiden varausjärjestelmän ylläpito ja kalusteet 
paikalle (1-2 pöytää ja tuolit).

1046 Meriluonto kiittää kierrättäjää • 40 000 €
Eteläisen Helsingin / keskustan alueelle lisätään 
tuntuvasti roskiksia erilaisille jätteille.

Rakennettu ympäristö
603 Messeniuksenkadun aukio • 200 000 €
Messeniuksenkadun aukio viihtyisämmäksi ja 
liikenteellisesti selkeämmäksi.

919 Fredrikin tori kunnostettava • 50 000 €
Pienellä kunnostuksella Fredrikin torista elävä ja 
viihtyisä kaupunginosan sydän. Istutuksilla, penkeillä ja 
muilla lisäyksillä alueesta viihtyisä kohtaamispaikka

1051 Yleisö-wc Ryssänkärkeen, Lauttasaareen • 
250 000 €
Esteetön yleisö-wc Ryssänkärkeen.Tämän voisi toteuttaa 
Helsinki-huussina.

Yhteisöllisyys
679 Jätkäsaaren kirjastosta uuden ajan asukaskeskus 
• 425 000 €
Pilottikokeilun avulla kehitetään Jätkäsaaren kirjaston
yhteyteen monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia ja
palveluita tarjoava uuden ajan asukaskeskus.

798 Aikuistenohjaamo • 390 000 €
Aikuisille suunnattu matalan kynnyksen oleskelutilaa 
ja palvelupaikkaa, jossa tarjotaan muun ohessa 
sosiaalipalveluja.

888 Punavuori Backyard Festival • 37 000 €
Punavuori Backyard Festival on musiikki- ja 
taidetapahtuma, joka järjestetään artistien ja asukkaiden 
kanssa. Tapahtuma yhdistää historiallisen Helsingin sen 
nykyisiin asukkaisiin musiikin ja taiteen kautta.

897 Hietsun tanssit ja yhteinen äänentoistotekniikka • 
50 000 €
Hietsun paviljonkiin kaikille avoimia tanssitilaisuuksia, 
joissa eri esiintyjät tahdittaisivat vaihtuvien 
teemojen mukaan. Lisäksi siirrettävät  ja lainattvat 
äänentoistolaitteet.

943 Community House/Asukastalo in Lauttasaari • 
217 000 €
Tila, jossa asukkaat voivat kokoontua spontaanisti tai 
suunnitellusti.

967 Pelitila 14-18v nuorille eteläiseen Helsinkiin! • 
636 800 €
Nuorille pelitila, jossa olisi esimerkiksi useampi 5 hengen 
tila koneineen. Pelitilaan pääsy olisi noin 14-18 vuotiailla, 
jotka kaipaavat lisää kokoontumis- ja pelitiloja Etelä-
Helsinkiin.

1063 Asukastila Katajanokalle • 217 000 €
Yhteinen tila, joka tukisi alueen yhteisöllisyyttä ja kokoaisi 
alueen toimijat yhteen ja rakentaisi heidän keskinäistä 
yhteistyötään.

1109 Mahdollistetaan Matruusinpuisto piknikpaikaksi • 
78 000 €
Viheralue yhteiseksi virkistysalueeksi kaikenikäisille 
lisäämällä sen viihtyvyyttä.
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Itäinen ja Östersundom 
1 275 370 €
Itäiseen ja Östersundomin äänestysalueeseen kuuluvat: Vartiokylä • Vartioharju • 
Puotila • Puotinharju • Itäkeskus • Marjaniemi • Myllypuro • Kivikko • Kurkimäki • 
Kontula • Vesala • Mellunmäki • Mellunkylä • Vuosaari • Rastila • Meri-Rastila • Kallahti 
• Aurinkolahti • Östersundom
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Ekologisuus
840 Mustapuron kunnostaminen ja näköalapaikan 
rakentaminen • 250 000 €
Mustapuronjuoksulle rakennetaan muutama 
mahdollisimman luonnonmukainen näköalapaikka. 
Tarkempi sijainti ja sisältö määritellään äänestyksen 
jälkeen.

Kulttuuri
630 Ekaluokkalaisille teatteria • 71 000 €
Tarjotaan ensimmäisten luokkien oppilaille mahdollisuus 
vierailla teatterissa, sirkuksessa, oopperassa tai 
nukketeatterissa. Kilpailutetaan esitys ja varataan sopiva 
tila, jossa koululaisten näytökset esitetään.

1042 Säkenöivien tapahtumien vuosi Kontulan 
kulttuuriostarilla! • 150 000 €
Parannetaan Kontulan ostoskeskuksen 
kulttuuritoimintaa tukemalla kansalaisten omaehtoista 
kulttuuritoimintaa, järjestetään suunnittelu- ja 
palautepajoja sekä ostarin viihtyisyyttä lisääviä 
taidenäyttelyitä.

Liikunta ja ulkoilu
578 Meri-Rastilan metsän kuntoilupisteen 
perusparannus • 60 000 €
Peruskorjataan Meri-Rastilan ulkokuntosali hankkimalla 
uusia laitteita, esim. jalkakyykky, penkkipunnerrus, 
ylävetolaite sekä vaakasoutulaite. Lopulliset 
kuntoilulaitteet valitaan äänestyksen jälkeen.

593 Latuja kaikille • 230 000 €
Hankitaan kuorma-auto latujen tehokkaampaa luomista 
varten. Latuja tarvittaisiin esim. päiväkotien ja koulujen 
välittömään läheistyyteen.

677 Koululaisten seikkailurata sinne missä lapset ovat. 
• 637 685 €
Uudistetaan leikkipuisto Kipinäpuiston piha tai lähialue
myös koululaisille liikuntaa tarjoavaksi seikkailuradaksi.

718 Levähdys- ja leikkipaikka Vartiokylänlahden 
rantareitin varrelle • 170 000 €
Rakennetaan Vartiokylänlahden rantareitin varrelle 
levähdys- ja leikkipaikka. Tarkempi sijainti ja hankkeen 
laajuus määritellään äänestyksen jälkeen.

752 Monipuolinen liikuntapuisto Östersundomiin 
kaikenikäisille! • 280 000 €
Rakennetaan Sakarinmäen monitoimitalon pihapiiriin 
toimintapisteitä ja virikkeitä, jotka palvelevat lähialueen 
asukkaita vauvasta vaariin sekä kauempaakin tulevia 
ulkoilijoita ja liikkujia.

801 Boulderointiin soveltuva kiipeilyseinä Myllypuron 
liikuntapuistoon • 250 000 €
Rakennetaan Myllypuron liikuntapuistoon boulderointi-
kiipeilyseinä. Boulderointi-seinä helpottaisi aloittelijoiden 
tutustumista lajiin ja soveltuu myös kokeneemmille 
harrastajille treeniseinäksi.

841 Kivikon metsään infotauluja ja näköala- tai 
nuotiopaikka • 330 000 €
Kartoitetaan ja merkitään Kivikon luonto- ja 
muinaismuistokohteet esim. virtuaalisena luontopolkuna 
tai infotauluina alueen historiasta ja luonnosta. 
Rakennetaan virallinen nuotio- ja/tai näköalapaikka.

859 Iloa ja aurinkoisia päiviä - Marjaniemen 
uimarannan kehittäminen • 71 000 €
Rakennetaan Marjaniemen uimarannalle 6 uutta 
pukukoppia. Poistetaan rantavedestä terävät kivet ja 
tuodaan rannalle paremmat pyörätelineet.

871 Uusi parkour-puisto nuorisolle! • 160 000 €
Rakennetaan parkour-puisto Vuosaaren Kartanon 
liikuntapuistoon tyhjälle kentälle, jotta ympäröivää 
luontoa ei vahingoiteta. Puistoon lisätään myös roskiksia, 
jotta se pysyisi siistinä.

884 Elämysten Mustavuori • 280 000 €
Edistetään kaikenikäisille kävijöille virkistäytymiseen ja 
luonnon yksityiskohtien opiskeluun sopivaa esteetöntä 
liikkumista Mustavuoren alueella. Tehdään tarvittaessa 
uusia, opastettuja kulkuväyliä.

885 Pieni viidakkometsä Puotilaan • 450 000 €
Pieni viidakkometsä soveltuu eri ikäisille lapsille ja 
lapsiperheille. Metsässä on esim. kiipeilyseiniä ja -puita, 
kiipeily- ja riipuntarenkaita, vaijerikeinu sekä erilaisia 
tasapainoilulaitteita. Tarkempi toteutussuunnitelma 
tehdään äänestyksen jälkeen.

936 Kaikkia Kontulalaisia perheitä, lapsia sekä nuoria 
palveleva leikkipuisto ostarin vieressä • 240 000 €
Päivitetään leikkipuisto Kiikun piha kaiken ikäisille 
lapsille soveltuvaksi vapaa-ajanviettopaikaksi. Tuodaan 
leikkipuiston vereiselle hiekkakentälle myös kouluikäisille 
suunnattuja ulkoiluvälineitä.

938 Saaristoon telttailemaan • 110 000 €
Kehitetään kutsuvenepalvelu Helsingin saariin. 
Lisätään valittujen saarten tarpeistoa retkeilyn ja 
telttailun mahdollistamiseksi rakentamalla venelaiturit, 
kuivakäymälät, roska-astiat sekä opastustaulut.

965 Uimapaikka Vartiokylän lahdelle • 190 000 €
Toteutetaan selvitystyö, jonka tarkoituksena on 
kartoittaa uimapaikan rakentamisen mahdollisuus. 
Selvitystyön salliessa ruopataan Vartiokylän lahdelle 
Linnavuorentien päähän rantaa ja rakennetaan uima-/
lepolaituri.

Itäinen ja Östersundom  9



994 Mölkky/petankkikenttiä Kurkimäkeen kivetyn 
autiuden tilalle • 40 000 €
Muutetaan Karpalopolun ja Kurkiauranpolun 
risteyksessä sijaitsevaa tontti mölkky- ja pentakkipeleihin 
soveltuvaksi kentäksi. Kilpailutoimintaan soveltuvia 
petankkikenttiä mahtuu alueelle neljä kappaletta.

1013 Portaat Vuosaaren raittisillalle nousuun • 
300 000 €
Rakennetaan portaat Vuosaaren ja Puotilan yhdistävän 
kevyen liikenteen sillalle niin, että sillalle on mahdollista 
nousta myös suoraan Vuosaaren sillan alittavalta 
suositulta ulkoilureitiltä.

1014 Luodaan vapaa-aikavyöhyke Itäkeskuksen 
läheisyyteen • 70 000 €
Rakennetaan pieni ulkokuntosali Itäkeskukseen kolmion 
muotoiselle vihralueelle Turunlinnanpolun ja 
Turunlinnantien väliin.

1075 Ulkokuntoiluvälineet Kallahdenniemen 
uimarannan alueelle ja Kallahdenkainalon 
ulkoilupisteelle valaistus • 180 000 €
Sijoitetaan Kallahdenniemen uimarannalle 
ulkokuntoiluvälineet Helsingin kaupunkistrategian 
liikkumisohjelman mukaisesti ja valaistaan 
Kallahdenkainalon vanha ulkokuntosali.

1104 Irti hiekasta ja asfaltista kouluissa - itäisen alueen 
koulujen pihojen ja lähikenttien modernisointi 
lapsiystävällisiksi • 400 000 €
3-5 itäisen suurpiirin koulun pihan hiekka- tai 
asfalttikenttä muutetaan tekonurmi- tai tartanpintaiseksi 
asiantuntijoiden suunnittelemien mittasuhteiden mukaan.

Oppiminen ja osaaminen
576 Lasten liikennekaupunki (liikennepuisto) 
Vuosaareen • 637 685 €
Rakennetaan Vuosaareen lasten liikennekaupunki 
esimerkiksi liikuntapuiston yhteyteen. Hankkeeseen 
sisältyy selvitys sopivan kokoisesta liikennekaupungista, 
suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito.

645 Yhdessä tekien, yhdessä viihtyen - Puistopolun 
pk:n piha-alueen kunnostus oppilaille, nuta:n käyttäjille 
sekä kaiken ikäisille vuosaarelaisille • 600 000 €
Kunnostetaan Puistopolun koulun piha lasten ja 
nuorten turvallisuutta, toiminnallisuutta ja terveyttä 
edistäväksi. Suunnitelmat tehdään yhdessä oppilaiden ja 
henkilökunnan sekä paikallisten toimijoiden kanssa.

711 Somalin kielen kielikylpyä lapsille • 195 000 €
Järjestetään somalin kielen kielikylpyä lapsille viidessä 
päiväkodissa Itä-Helsingissä. Budjettia käytetään 
kielikylpytoiminnan käytännön toteutukseen sekä 
markkinointiin.

717 Robottikerho lapsille ja nuorille • 53 000 €
Järjestetään Itä-Helsinkiin kahdeksi lukukaudeksi 
maksuton robottikerho, joka rohkaisee lapsia ja nuoria 
oppimaan robotiikasta ja ohjelmoinnista.

880 Itis kondikseen - Päiväkoti Herukan pihauudistus • 
340 000 €
Uudistetaan päiväkoti Herukan piha sekä lähialue uusilla 
aidoilla ja hankitaan pihalle uusia leikkivälineitä, kuten 
keinuja, kiipeilytelineitä sekä hiekkalaatikoita. Tuodaan 
pihalle soveltuvia istutuksia.

1074 Leikkipaikka Riskupuiston uudistaminen alueen 
asukkaiden kohtaamispaikaksi • 430 000 €
Kehitetään Riskupuistosta kohtaamispaikka. Lisätään 
kiipeilytelineitä sekä erilaisia ”temppuaktiviteetteja”. 
Kunnostetaan leikkipaikan viereinen kenttä myös 
aikuisten ja isompien nuorten urheilupaikaksi.

Puistot ja luonto
561 Vartiokylänlahden ruoppaus ja Broändan puro • 
100 000 €
Jatketaan Broändan puron aloitettua kunnostamista ja 
korjataan Vartiokylän puoleisen rannan tulvaongelma 
ruoppaamalla lahden pohjukka ja niittämällä kaislikko. 
Tarkempi toimenpidesuunnitelma tehdään äänestyksen 
jälkeen.

839 Kontulan Lampipuistoon alppiruusu- ja 
pölyttäjäkukkapuisto sekä alueelle omena- ja 
kirsikkapuita • 60 000 €
Tehdään Lampipuistosta kaupungin virallinen 
alppiruusupuisto ja istutetaan lisäksi pölyttäjäystävällisiä 
kasveja. Puisto ja siellä järjestettävät tapahtumat 
kohottaisivat alueen ja Kontulan profiilia.

848 Ruskapuisto • 360 000 €
Rakennetaan tai kunnostetaan Kivikkoon tai Kontulaan 
ruskapuisto istuttamalla ruska-aikaisia puita ja pensaita 
sekä korostamalla mahdollisesti jo paikalla olevia kiviä/
kalliota tai tuomalla kiviä puistoon.

1015 Laidunnusta Uutelan ulkoilualueelle • 100 000 €
Lehmät ja lampaat takaisin Uutelaan laiduntamaan. 
Aidat ja muut rakenteet, kuten mahdolliset ojien 
ylityssillat sekä veräjät toteutetaan kevyesti ja 
maisemavaikutukseltaan huolellisesti harkiten.

1087 Kivikon koirapuistojen kunnostus ja viihtyisyyden 
lisääminen sekä Kontulan ja Kelkkapuiston 
koirapuistojen varustelu • 333 000 €
Lisätään Kivikon, Kontulan ja Kelkkapuiston 
koirapuistojen viihtyisyyttä kunnostamalla koirapuistojen 
aidat sekä lisäämällä koirapuistoihin esimerkiksi 
kakkapussiautomaatit, siivousvälineet sekä pöytäpenkit.
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Rakennettu ympäristö
549 Juorumäelle,  sen palsta-alueelle, Kappelin 
ympäristöön sekä Puotilan Kartanon puistoon 
valaistus - lisää aikaa ulkoilulle kaikkina vuodenaikoina 
• 185 000 €
Asennetaan Juorumäelle, palsta-alueen läpi Puotilan
Kartanon takaa, Kartanon puistoon sekä Kappelin
edustalle laadukas valaistus. Uusi valaistus huomioi
alueella liikkuvat ihmiset, eläimet sekä luontoarvot.

729 Penkit katujen varsilla tarjoavat mahdollisuuden 
levähtämiseen • 45 000 €
Listään penkkejä katujen varsille, jotta esimerkiksi 
ikääntyneet, huonosti liikkuvat ja liikuntarajoitteiset 
voivat levähtää asioilla käydessään.

731 Lisää roska-astioita Kontulaan ja muualle Itä-
Helsinkiin sekä astioiden tiiviimpää tyhjennystä • 
40 000 €
Lisätään roska-astioita Kontulaan ja muille vilkkaille 
alueille. Roska-astiat sijoitetaan kaupunkitilaohjeen 
mukaisesti.

1045 Myllypuron Orpaanportaan kehittäminen 
arvoympäristön mukaiseksi kävelykaduksi 
(promenadiksi) • 160 000 €
Orpaanportaan varren viherkaistat siistitään ja 
rakennetaan osittain uudelleen. Itäpään viheralueen 
käytäväverkosto uusitaan ja kulunut maapohja 
verhoillaan. Puuttuvat puut istutetaan.

1120 Kuningattaren huviloiden kunnostus ja 
käyttöönotto • 637 685 €
Kunnostetaan Kuningattaren alueen punamultahuvilat 
kaupunkilaisten harrastuskäyttöön ja kohtaamispaikoiksi 
kaiken ikäisille ihmisille, meren ja luonnon ehdoilla.

Terveys ja hyvinvointi
648 Kehitetään Ison Kallahden rannan, saunan ja 
laiturin yhteistoimintaa • 150 000 €
Kehitetään Kallahden uimarantaa hyödyntäen olemassa 
olevia palveluja, kuten Sannan saunaa. Lisätään 
nettivarausjärjestelmä  ja parannetaan kulkureittien, 
liikunta-alueen sekä rannan valaistusta.

857 Lisää liikuntaa ja iloa senioreille! • 218 680 € 
Lisätään senioriliikuntaa ja iloa elämään turvallisesti 
edistäen kunnon ja terveyden kohenemista. Järjestetään 
liikuntaa esimerkiksi seniorikeskusten pihoilla, etänä tai 
perinteisinä liikuntatunteina.

991 Nuorten toiveesta; Huumepiikit pois Mellunkylän 
alueelta!!! • 35 000 €
Tuodaan Mellunkylän alueelle huumeneulojen kestäviä ja 
turvallisia keräyspisteitä. Riittävän näkyvästi sijoitetut 
keräyspisteet tuodaan niille alueille Mellunkylässä, missä 
huumeneuloja löytyy paljon.

Yhteisöllisyys
641 IDÄN OLOHUONEET KAIKILLE NUORILLE - 
Puotilan ala-aste, Vartiokylän ala-aste ja Puistopolun 
peruskoulu • 523 000 €
Idän Olkkarit ovat olemisen, harrastamisen ja tekemisen 
paikkoja koulujen tiloissa, joissa järjestetään koululaisille 
ja nuorille toimintaa viihtyisässä ja turvallisessa paikassa 
aikuisten läsnä ollessa.

842 Kesätoimintaluotsi Kontulaan • 67 000 €
Palkataan Kontulaan kesätoimintaluotsi, joka järjestää 
tai suunnittelee lapsiperheille ja pienituloisille 
maksutonta tai pienen budjetin toimintaa ja tapahtumia 
arkipäiville hyödyntäen koko Kontulan aluetta.

867 Matalan kynnyksen kohtaamispaikka • 492 000 €
Perustetaan Itä-Helsinkiin matalan kynnyksen 
päiväkeskus, johon voisi tulla myös päihtyneenä. 
Tilassa tulisi olla tarjolla aamupalaa, sosiaaliohjausta ja 
ajanvietettä sekä paikassa tulisi olla työtoimintaa.

948 Varaamolla vauhtia itään • 50 000 €
Laajennetaan ja parannetaan Helsingin kaupungin 
Varaamo -palvelua itäisessä suurpiirissä siten, että 
palvelun piiriin tulisi idässä selkeästi enemmän tiloja 
tiheämmällä verkostolla kuin muissa suurpiireissä.
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Kaakkoinen suurpiiri 
588 090 €
Kaakkoiseen äänestysalueeseen kuuluvat: Kulosaari • Tammisalo • Herttoniemi • 
Roihuvuori • Laajasalo • Yliskylä • Jollas • Kruunuvuorenranta
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Kulttuuri
714 Tullisaari Goes Classic • 75 000 €
Poikkitaiteellinen kulttuuritapahtuma Tullisaaren 
puistossa: Musiikkiesityksiä, runoa, tanssia, draamaa, 
ympäristötaidetta tai jotain ihan muuta. Kuljetukset 
alueelle mahdollisuuksien mukaan myös vesitse.

Liikunta ja ulkoilu
624 Talviuintipaikka Laajasaloon • 100 000 €
Kaupunki rakentaa talviuintipaikan, jonka pukuhuoneiden 
käytön organisoimisesta vastaa tätä varten perustettava 
yhdistys. Käyttö ja kustannukset katetaan talviuimareilta 
kerätyillä jäsenmaksuilla.

662 Kuntoportaat Laajasaloon • 250 000 €
Ulkoliikuntaa harrastavien määrä on kasvanut koronan 
vuoksi ja kiinnostus kuntoportaisiin ylipäätään on 
kasvanut Helsingissä. Tarkempi sijainti ja sisältö 
määritellään äänestyksen jälkeen.

691 Monipuolisia kuntoilulaitteita Henrik Borgströmin 
puistoon Laajasalon Tullisaareen • 190 000 €
Kuntoilijamäärien kasvaessa on tarpeen kehittää 
kuntosalia monipuolisilla harjoittelulaitteilla. Sijainti 
saattaa muuttua ja tarkempi sisältö määritellään 
äänestyksen jälkeen.

747 Grillikatoksia/tulipaikkoja Laajasaloon • 120 000 €
Rakennetaan Laajasaloon kaksi grillauspaikkaa 
pöytä- ja tuoliryhmineen sekä jäteastioineen tähän 
soveltuviin paikkoihin. Tarkoituksena on näin estää myös 
luvattomien nuotioiden sytyttämistä.

784 Strömsinlahden ranta-alueen perusparannus 
ja valaistuksen lisääminen - toimiva ja kaunis 
liikuntaympäristö kaikille! • 250 000 €
Suositun ulkoilureitin tuntumassa rannassa kulkeva, 
pusikoitunut kävelypolku kunnostetaan ja vanha laituri 
uudistetaan betonirakenteisena sekä rakennetaan sen 
yhteyteen piknik-pöytäryhmä.

803 Uimalaituri Kulosaareen • 294 000 €
Uimalaituri Kulosaareen.Tarkempi sijainti määritellään 
äänestyksen jälkeen.

863 Kajakkitelineet kaupungin rannoille • 131 000 €
Ehdotetaan kaupungin rannoille kajakkitelineitä 
kaupunkilaisten käyttöön. Kajakit voisivat olla yksityis- 
tai yhteisomistuksessa. Tarkempi sijainti ja sisältö 
määritellään äänestyksen jälkeen.

890 YHTEINEN MONITOIMITILA ERI IKÄRYHMILLE 
LIIKUNTAKÄYTTÖÖN • 218 680 €
Voimistelusali Herttoniemeen kahdeksi vuodeksi 
seniorien ja liikuntaseurojen käyttöön. Lajeja esim. 
jooga, jumppa, voimistelu ja budolajit. Salissa olisi 
varustekaapit ja pehmustettu lattia (tatami). 

891 Mustikkamaan Mullistus = lisää liikuntaa, laituri ja 
leikkipaikka! • 170 000 €
Mustikkamaasta kehitetään monipuolisemmin eri-
ikäisiä kaupunkilaisia palveleva luonnon, leikin ja 
liikunnan keidas. Tarkempi sisältö ja laajuus määritellään 
äänestyksen jälkeen.

954 Luonnonsuojelualueelle kunnon kyltit 
Herttoniemen ja Kivinokan rantaan • 35 000 €
Pystytetään 10 infotaulua Vanhankaupunginlahden 
luonnonsuojelualueelle ohjaamaan kävijöitä 
noudattamaan alueen sääntöjä. Taulut ovat riittävän 
suuria ja niissä on kuvalliset selitykset usealla kielellä. 

990 Asukasvene Herttoniemen alueelle • 35 000 €
Hankitaan soutuvene yhteiskäyttöön kesäkausiksi. 
Vene on esimerkiksi Kipparlahden tai Strömsinlahden 
venesatamassa, avain ja pelastusliivit kirjastolla. Veneen 
käyttö joko ilmaista tai edullista.

1055 Uusi ulkokuntosali Länsi-Herttoniemeen • 
100 000 €
Perustetaan Länsi-Herttoniemeen uusi ja nykyaikainen 
ulkokuntosali eri-ikäisten kuntoilijoiden käyttöön. 
Sijaintipaikka olisi urheilukentän alue. 

1057 Julkinen WC Tuorinniemen uimarannalle ja 
leikkipuistoon • 100 000 €
Suositun Tuorinniemen uimarannan ja leikkipuiston 
alueelle Herttoniemenranssa rakennetaan hyvin 
tarpeellinen julkinen kuivakäymälä mallia ”Helsinki-
huussi”.

1064 Valaistuksen jatkaminen koko Kulosaaren 
Rantapuiston alueelle • 55 000 €
Kulosaaren Rantapuiston valaistusta jatketaan 
Rantatöyryn puoleiseen päähän. Myös tällä pimeällä 
alueella on nykyisin talvikunnossapito, ainoastaan 
valaistus puuttuu. 

1105 Irti hiekasta ja asfaltista kouluissa - kaakkoisen 
alueen koulujen pihojen ja lähikenttien modernisointi 
lapsiystävällisiksi • 200 000 €
Noin 3–5 kaakkoisen suurpiirin koulun pihan hiekka- tai 
asfalttikenttä muutetaan tekonurmi- tai tartanpintaiseksi 
asiantuntijoiden suunnittelemien mittasuhteiden 
mukaan.
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Puistot ja luonto
633 Herttoniemenrantaan pirteyttä, väriä ja kauneutta 
kukilla ja Sisselenpuiston kohennus • 150 000 €
Useita kukkasipulitalkoita, joissa istutetaan tuhansia 
kukkasipuleita ympäri Herttoniemenrantaa mm. 
puistoihin ja katujen varsille. Samalla Sisselenpuiston 
leikkipaikka kunnostetaan.

668 Roihuvuoren Tuhkimonpuiston kunnostaminen 
turvalliseksi, viihtyiseksi ja useille käyttäjäryhmille 
sopivaksi • 290 000 €
Tuhkimonpuisto kunnostetaan ja siitä tehdään viihtyisä 
ja turvallinen paikka monille eri ikäryhmille. Budjetilla 
saadaan puistosuunnitelma ja osittainen toteutus 
Tuhkimonpuistoon.

Rakennettu ympäristö
669 Porolahden peruskoulun yläkoulun piha 
viihtyisämmäksi • 190 000 €
Suunnitellaan Porolahden peruskoulun yläkoulun 
oppilaskunnan kanssa koulun piha-alue viihtyisämmäksi. 
Pihalle on toivottu esim. rekkitankoja, ympäristötaidetta, 
kesäkukkia, omenapuita sekä yrttitarhaa. 

Yhteisöllisyys
661 Kohtaamispylväs Herttoniemenrantaan • 140 000 €
Rakennetaan Herttoniemenrannan keskelle 
kohtaamispaikka. Iso pylväs toimii maamerkkinä. 
Runsaasti penkkejä sekä ilmoitustaulu, johon paikalliset 
toimijat ja asukkaat voivat viedä mainoksiaan. 

861 Asukastilojen kehittäminen kaakkoisessa 
suurpiirissä • 199 000 €
Asukastila Kruunuvuorenrantaan kohtaamispaikaksi. 
Järjestetään myös ohjattuja käsityökursseja, kuten esim. 
kangaspuilla kudontaa. Ohjelma suunnitellaan yhdessä 
ehdottajien ja alueen asukkaiden kanssa.
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Keskinen suurpiiri 
1 040 790 €
Keskiseen äänestysalueeseen kuuluvat: Alppila • Harju • Kallio • Hanasaari • 
Kalasatama • Siltasaari • Sörnäinen • Sompasaari • Pasila • Vallila • Hermanni • 
Kyläsaari • Vanhakaupunki • Arabianranta • Koskela • Kumpula • Käpylä • Toukola
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Ekologisuus
815 Fleminginkadun kävelykatukokeilu • 300 000 €
Kesän mittainen kävelykatukokeilu eteläisellä 
Fleminginkadulla, eli Helsinginkadun ja Porthaninkadun 
välisellä osuudella. Katu olisi se olisi käytössä oleskelulle, 
rentoutumiselle ja tapahtumille.

Kulttuuri
728 Kukoistava Karhupuisto • 90 000 €
Karhupuiston elävöittäminen ympärivuotiseen käyttöön. 
Kaamosaikaan lisää turvallisuutta ja viihtyisyyttä 
valotapahtumalla. Puistoon vuodeksi esiintymislava ja 
tapahtumakoordinointia.

746 Taideteokset Toukopuistoon - Konstverk till 
Majparken • 120 000 €
Toukopuistoon kaksi taideteosta. Teokset piristäisivät 
entisestään puiston ilmettä. Projektille taiteilija, joka 
toteuttaisi osallistavia taideinstallaatioita tai loisi 
perinteiset taideteokset.

905 Kirjastonurkkaus Kalasatamaan • 260 000 €
Kirjastonurkkaus keskeiselle sijainnille Kalasatamaan 
määräajaksi. Lainausvälineet, kalustehankinnat ja 
henkilökuntakustannukset.

946 Ulkosirkusalue Suvilahteen tai lähiympäristöön • 
100 000 €
Toteutetaan Suvilahteen tai lähiympäristöön siirrettävä 
julkinen, luovuuteen kannustava, yhteisöllinen sirkusalue, 
joka koostuu eri sirkuslajien harjoittelun mahdollistavista 
välineistä.

1069 Koskelan linnoitusalueen historiasta lisää tietoa • 
70 000 €
Tietouden lisääminen Koskelan linnoitusalueella 
sijaitsevista kahdesta kaivannosta ja ns. Ruutikellarin 
alueen kallioihin hakattujen suojien historiasta.

1073 Vapaa-ajan keskus Somppis • 337 000 €
Keskisen alueelle matalan kynnyksen paikka, jossa 
päivän aikana järjestettäisiin erilaisia kursseja, työpajoja 
ja luentoja ja öisin tilaa voisi käyttää konserttien ja DJ-
keikkojen järjestämiseen.

Liikunta ja ulkoilu
524 Kuntoportaat Hermanniin • 350 000 €
Kuntoportaat Hermanniin. Tarkempi sijainti ja toteutus 
määritellään äänestyksen jälkeen.

559 Ulkokiipeilypaikka 8-15 -vuotiaille Kalasataman 
alueelle • 170 000 €
Alueelle suunnitellaan isommille lapsille ja nuorille 
suunnattu liikuntapaikka. Kiipeilypaikan alustan tulisi olla 
kiipeilyyn soveltuva.

604 Kumpulanlaakson koira-aitauksen kunnostus 
• 315 000 €
Kumpulanlaakson suositun koira-aitauksen kunnostus. 
Erillisten pienien ja isojen koirien alueen rakentaminen.

625 Arabianrannan rantapuiston huvilaituri • 
250 000 €
Viihtyisän huvilaiturin kaikille kaupunkilaisille. Laituri 
houkuttelisi ja palvelisi myös matkalijoita. 

636 Ulkokuntosali Vallila-Hermanni alueelle • 
300 000 €
Vallila-Hermannin alueelle monipuolisia kuntosalilaitteita 
kaiken ikäisille kaupunkilaisille. 

749 Kalasataman yhteisölaituri • 250 000 €
Kalasataman alueelle yhteisölaituri. Laiturista turvallinen 
ja esteetön, jotta se olisi mahdollisimman monen 
helsinkiläisen käytettävissä. Laiturin yhteyteen alueen 
historiasta kertovat infotaulut.

750 Lisää penkkejä ja roska-astioita 
Kumpulantaipaleen varteen. • 45 000 €
Penkkien lisääminen edistää mm. ikäihmisten omaa 
toimintakykyä, pystyssä pysymistä, sekä rohkaisee 
iäkästä ihmistä lähtemään itse kävelylle. Roskisten 
lisääminen toisi siisteyttä alueelle.

751 Katukoripallokenttä, ulkokuntosali ja street 
workout – lähiliikuntapaikka Alppilan, Pasilan ja 
Konepajan alueen asukkaille • 370 000 €
Alppilan lukion viereiselle hiekkakentälle (Viipurinkatu 21) 
lähiliikuntapaikka. Liikuntapaikalle katukoripallokenttä, 
ulkokuntosali ja parcouralue. Kentän laidalle penkkejä ja 
roskiksia.
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754 Ulkokuntosalien rakentaminen Kallioon • 
220 000 €
Kallioon lisää mahdollisuuksia liikkua. Brahenkentälle 
ja Haapaniemen kentän laidalle ulkokuntosalilaitteita ja 
juoksusuora.

834 Akseli Toivosen kentän lasten ja aikuisten yhteinen 
lähiliikuntapaikka • 100 000 €
Käpylässä sijaitsevalle kentälle ulkoliikuntavälineet 
ja lisää penkkejä. Lapsille leikkivälineitä kuten 
maatrampoliinit.

837 Ulkokuntosali eteläiseen keskuspuistoon 
Mansikkamäen kentälle • 300 000 €
Keskuspuistossa sijaitsevalle Mansikkamäen kentälle 
ulkokuntosali, jonne on erinomaiset yhteydet. 
Liikuntalaitteiden lisäksi valaistuksen parantaminen 
kentällä.

868 Oulunkyläntien kentän alueen kehittäminen 
liikunta- ja virkistysalueena • 200 000 €
Leikkipuiston ehostaminen uusin välinen ja valaiseminen, 
ulkoliikuntalaitteiden, pöytien, penkkien ja roskakorien 
lisääminen. Hiekkakentän kunnostaminen.

979 Vallilan Konepajalle kaikenikäisten vehreä 
liikuntapuisto • 320 000 €
Bruno Granholmin aukiolle liikunnallinen ja hauska 
kohtaamispaikka ja ulkokuntoilupiste.

1027 Hermanninpuistoon futishäkki, pingispöytiä ja 
piknikkatos • 150 000 €
Hermanninpuistosta liikunnallinen keidas kaikenikäisille 
asukkaille. Puistoalueelle katos ja toiminnallisia pisteitä, 
kuten jalkapallomaalit ja pingispöydät.

1106 Irti hiekasta ja asfaltista kouluissa - keskisen 
alueen koulujen pihojen ja lähikenttien modernisointi 
lapsiystävällisiksi • 300 000 €
Keskisen suurpiirin 3-5 koulun pihan hiekka- tai 
asfalttikenttä muutetaan tekonurmi- tai tartanpintaiseksi 
asiantuntijoiden suunnittelemien mittasuhteiden 
mukaan. 

1111 Penkkejä levähtämistä varten Kallioon, 
Hakaniemeen, Alppilaan ja Hermanniin • 40 000 €
Penkkien lisääminen edistää mm. Helsingissä kasvavan 
ikäihmisten joukon oman toimintakyvyn ylläpitämistä 
ja rohkaisee iäkästä lähtemään itse kävelylle, kun 
levähdyspaikka on tiedossa. 

1115 Keskuspuiston siltoihin kyltit ulkoilijoiden hyödyksi 
• 300 000 €
Keskuspuiston polkujen ylittäviin siltoihin opastekyltit. 
Opasteet lisäisivät puiston saavutettavuutta ja
käyttöä, sekä voisivat kannustaa retkeilyyn arempiakin
kaupunkilaisia.

1116 Skeitti-/Scoottiparkki Koskela/Käpylä akselille • 
250 000 €
Skeitti/scoottipuisto Koskela-Käpylän alueelle. Tarkempi 
sijainti määritellään äänestyksen jälkeen.

1118 Lisää urheiluvälineitä Arabianrannan 
ulkoilupuistoon • 35 000 €
Arabianrannan ulkoilupuistoon lisää futismaaleja ja 
koripallokoreja. Puiston viihtyvyyttä parantamaan 
myös pingispöydät ja tenniksen itseharjoittelua varten 
tennisseinä.

1122 Iso puurakenteinen kiipeilyteline-liukumäki 
Arabianrantaan • 150 000 €
Erityisesti hieman isommille koululaisille suunnattu iso 
puurakenteinen kiipeilyteline-liukumäkirakennelma 
kannustaisi monipuoliseen kiipeilyyn ja leikkiin.

525 Koirapuisto pienille koirille • 313 000 €
Koirapuisto Hermannin rantapuistoon. Kyseinen sijainti 
on katsottu verkostollisesti paikaksi, jossa koira-
aitaukselle on tarvetta.

635 Lisää vehreyttä Kallion, Harjun, Sörnäisten ja 
Vallilan alueille! • 60 000 €
Lisää puita, pensaita, kukkaistutuksia tai vaikka pieniä 
niittyjä. Laaditaan asukaskysely, jonka pohjalta laaja 
täydennysistutussunnitelma.

745 Pannukakunpuistikosta viihtyisä lähipuisto • 
465 000 €
Pannukakunpuistikon viihtyisämmäksi lähiviheralueeksi 
asukkaille ja muille kaupunkilaisille. Puistoon lasten 
leikkialue, penkkejä, pöytiä, grillauspiste, sekä ranta-
alueen kohentaminen viihtyisäksi.

Puistot ja luonto
854 Kallion keinut • 55 000 €
Keinualue kaiken ikäille lisäämään viihtyvyyttä ja ilmaisia 
rentoutumisvaihtoehtoja. Dallapenpuistoon kaksi 
designkeinua.

940 Yleisövessa Kalasataman puistoon • 150 000 €
Suosittu illanviettopaikka, Kalasatamanpuisto, on ilman 
vessaa.
Istutusalueet eivät kestä määrättömästi puskapisuja.

1048 Roskasta taiteeksi #2 • 35 000 €
Rantojen- ja ympäristönsiivoustalkoot Kallion, 
Hakaniemen ja Sörnäisten alueella. Kierrätystaiteilijat 
ja kaupunkilaiset auttavat muodostamaan kerätyistä 
roskista Loch Mess -taideteoksen.

1050 Julkinen WC Katri Valan puistoon • 150 000 €
Julkinen WC Katri Valan puistoon. WC:n yhteyteen voisi 
asentaa säiliön piikeille, jotta tila olisi turvallinen kaikille 
käyttää. 
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Yhteisöllisyys
541 Intiankadun lippakioski kuntoon ja yhteisön 
käyttöön • 130 000 €
Kioskista alueen asukkaiden kohtaamispaikka. 
Rapistuneen Intian lippaskioskin täydellinen 
kunnostaminen ja  perusvarustelu, sekä toiminnan 
käynnistäminen.

581 Pääskynen – urbaani korttelikeidas 365° • 95 000 €
Pääskylän puiston alue viihtyisämmäksi ja 
houkuttelevammaksi. Puistoon kivetty esiintymisalue, 
perenna/heinä alue, roskiksia , penkkejä valaisimia ja  
tapahtumia varten sähköpistokkeet.

782 KYLÄTILA KÄPYLÄÄN • 206 000 €
Käpylään avoin ja maksuton asukastila kaikille alueen 
asukkaille, yhteisöille ja yhdistyksille. Rahoitusta haetaan 
tilavuokraan ja kaupungin järjestämään toimintaan.

892 Hengailupaikkoja nuorille Arabianrantaan • 
366 080 €
Määräaikainen tila ja ohjattua toimintaa nuorille. 
Kustannuksia syntyy tilavuokrasta, kalustehankinnoista 
ja ohjaajien palkkaamisesta.

903 Asukastalo Vallilaan - tilaa harrastaa ja kokoontua 
yksin ja yhdessä • 217 000 €
Määräaikainen tila Vallilan ja Hermannin 
asukastalotoiminnalle ja toiminnan järjestäminen.

Rakennettu ympäristö
584 Parempia kulkuväyliä pyöräilijöille Kallio-
Sörnäinen-alueella • 60 000 €
Selvitystyö Kallion, Torkkelinmäen, Sörnäisen-
Kalasataman alueiden pyöräilyverkoston kehittämiseksi.

808 Risteysalueen korotus suojaamaan satoja kouluun 
kulkevia lapsia Rörstandinkadulla • 520 000 €
Arabiankadun ja Rörstrandinkadun risteysalueen 
korotus pienentäisi autoilijoiden nopeuksia ja toisi 
turvaa alueen asukkaille, etenkin sadoille tien yli kouluun 
kulkeville koululaisille. 

852 Valoisampi ja viihtyisämpi Itä-Pasila • 278 000 €
Pasilan kaupungin omistamien jalankulkusiltojen 
kaidelevyjen vaihto ja portaikkojen valaisu.

970 Allotrian puiston valaistus - Alue ilona aamusta 
iltaan • 55 000 €
Valaisinpylväiden lisääminen puistoon, ja puistossa 
olevan patsaan kohdevalaisu.

1020 Valon juhlaa Hakaniemi-Siltasaari • 320 000 €
Siltasaaren rantojen, Tokoinrannan ja Kaisaniemen 
rannan omailmeisen ja yhtenäisen valaisemisen 
suunnittelu ja toteutus.

Terveys ja hyvinvointi
799 Vallilan ulkoleikkipuiston kunnostaminen kaiken 
kansan monitoimiaktiviteettipuistoksi • 520 000 €
Vallilan leikkipuiston peruskorjaus kaikille ikäryhmille 
sopivaksi toiminnalliseksi alueeksi. Puistoon lasten 
leikkipaikkoja, ulkokuntoilulaitteita, pöytiä ja tuoleja, sekä 
mahdollisesti kevyt katos.

895 Luontoelämyspolku Annalan tammimetsään, 
jossa hyödynnetään hienovaraisesti olemassa olevia 
polkuja rakentamalla elämyspaikkoja kaikenikäisille. • 
122 000 €
Luontopolkujen suunnittelu ja toteutus, opastetaulut, 
esiintymislava metsäteatteria varten, ympäristöteatteria, 
Helsinki huussin rakentaminen.

1052 Jalkautuvaa päihdehuoltoa keskiselle alueelle • 
110 000 €
Päihdekoukussa olevien ihmisten on vaikea päästä 
palveluiden äärelle. Lisää jalkautuvaa päihdehuoltoa 
keskiselle alueelle ihmisten tueksi ja avuksi.
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Koillinen suurpiiri 
1 116 890 €
Koilliseen äänestysalueeseen kuuluvat: Latokartano • Viikinranta • Viikinmäki • 
Viikki • Pihlajamäki • Pihlajisto • Pukinmäki • Malmi • Tattariharju • Tattarisuo • 
Tapaninvainio • Tapanila • Suutarila • Siltamäki • Töyrynummi • Puistola • 
Tapulikaupunki • Heikinlaakso • Alppikylä • Jakomäki
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Kulttuuri
534 Arkkitehtuuripolku uuteen kukoistukseen • 
35 000 €
Pihlajamäen arkkitehtuuripolun erittäin 
huonossa kunnossa olevat opastaulut uusitaan. 
Arkkitehtuuripolusta kertovat verkkosivut päivitetään 
responsiiviseen muotoon.

Liikunta ja ulkoilu
563 Pumptrack rata  ja nuorisopuisto Siltamäkeen • 
450 000 €
Nuoriso kaipaisi Siltamäki-Suutarilan alueelle enemmän 
aktiviteetteja. Alueen kehittämisen voisi aloittaa 
pumptrack-radasta ja isommille lapsille suunnatuista 
keinuista ja oleskelualueista.

564 Ulkokuntosali ja trampoliineja • 150 000 €
Siltamäen ulkokuntosalia voisi laajentaa ja tehdä 
salista entistä monipuolisemman. Lapsille tulisi lisätä 
oma ”kuntoilualue”, jossa olisi myös maahan kaivettuja 
trampoliineja sekä kiipeilypaikkoja.

574 Liikuntapiste kotinummen puistoon • 190 000 €
Ehdotetaan Malmilla sijaitsevan Kotinummen puiston 
nurmikentälle ulkoliikuntapistettä/kuntolaitteita.

587 Liikuntaa ja hyvinvointia tukevia palveluita 
ikäihmisille Vol 2 • 184 000 €
Toivotaan jatkoa ohjatulle liikunnalle ja muulle 
ikäihmisten hyvinvointia edistävälle ja virkistävälle 
ryhmätoiminnalle lähellä kotia Pihlajamäessä ja muualla 
Koillis-Helsingissä.

618 Lähiliikuntamahdollisuuksien ja ulko-oleskelutilojen 
parantaminen lapsille ja nuorille Puistolassa • 
150 000 €
Ehdotetaan Nummisuutarin puiston ja Nurkan 
leikkipuistoihin sekä Puistolan raitin ala-asteen pihalle 
parannuksia ja lisää virikkeitä kouluikäisille lapsille. 
Tarkempi toteutussuunnitelma tehdään äänestyksen 
jälkeen.

622 Viikin ja Latokartanon alueen kohennusta lapsille • 
380 000 €
Leikkipuisto Viikkari kaipaisi kokonaisvaltaista 
kohennusta, jotta se palvelisi paremmin eri-ikäisiä 
lapsia. Viikinojanpuistoon toivotaan valaistusta ja 
leikkivälineiden päivitystä.

631 Multigolfrata Savelanpuistoon • 200 000 €
Ehdotan Savelanpuistoon multigolfrataa, jossa voi pelata 
frisbeegolfin lisäksi futisgolfia ja puistogolfia.

634 Ulkokuntosali Jakomäkeen • 100 000 €
Ehdotan ulkokuntosalin rakentamista Jakomäkeen. 
Maksuton ulkokuntosali mahdollistaisi erilaisten 
vammojen kuntouttamisen kuntosaliliikunnalla sekä 
lihasten huollon ja voimistamisen.

674 Malmin Peruskoulun Pohjolan toimipisteen pihan 
kunnostus • 210 000 €
Malmin Peruskoulun Pohjolan toimipisteen piha-alueelle 
toivotaan lapsille lisää virikkeitä, kuten keinuja ja 
kiipeilytelinekokonaisuutta.

675 Lasten skuuttipuisto Tapaninvainioon • 530 000 €
Alueelta puuttuu kouluikäisten lasten vapaa-ajan 
viettopaikka. Skuuttailu on suosittu harrastus alueen 
lasten keskuudessa. Tarkempi suunnitelma määritellään 
äänestyksen jälkeen.

771 Pukinmäenkaaren peruskoulun pihojen 
parantaminen • 445 000 €
Rakennetaan nuorten toivomat Fair play 
-jalkapalloareenat ja koripallokenttä Pukinmäenkaaren
peruskoulun pihoille.

772 Laidunpuistoon lähiliikuntapaikka kaiken ikäisille • 
260 000 €
Ylä-Malmin Laidunpuistoon toivotaan kaikille ikäryhmille 
ja erityisryhmille sopivaa valaistua ja esteetöntä 
lähiliikuntapaikkaa.

774 Jakomäen isohiekkakenttä vihreäksi • 300 000 €
Ehdotetaan, että Jakomäen iso hiekkakenttä muutetaan 
jalkapallotekonurmeksi lasten, nuorten sekä aikuisten 
peli- ja harjoituskäyttöön.

838 Malmin lentokenttää kiertävän ulkoilureitin 
palveluiden kehittäminen • 558 000 €
Malmin lentokenttää kiertävän ulkoilureitin olemassa 
olevia liikunta- ja luontopalveluja ehdotetaan 
parannettavaksi ja muun muassa lintulavaa tai -tornia, 
penkkejä ja pysäköintipaikkoja lisättäväksi alueelle.

843 Frisbeegolfratoja ja harjoittelupaikkoja Helsinkiin 
• 50 000 €
Ehdotetaan koillisen alueen frisbeegolf-ratojen
harjoitusalueiden laajentamista sekä uusia
puttauskoreja.

934 Pukinmäen matonpesupaikalle wc ja lisää 
parkkipaikkoja • 124 000 €
Pukinmäen matonpesupaikan palveluita täydennetään 
Helsinki Huussilla. Ehdotuksen toteutuessa myös 
pysäköintipaikan laajentamista selvitetään, mutta 
toteutusmahdollisuudet varmistuvat myöhemmin.

956 Yhteisöllinen piha päiväkoti Vaskiniittyyn ja 
Leikkipuisto Kesannon pihapiirin kunnostaminen ja 
monipuolistaminen • 400 000 €
Suutarilassa sijaitsevien päiväkoti Vaskiniityn ja 
leikkipuisto Kesannon pihoille kaivataan toiminnallisuutta 
ja monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin ja liikuntaan sekä 
viihtyisyyden parantamista.

1016 POUTAPILVEN LÄHILIIKUNTAKENTTÄ • 85 000 €
Rakennetaan Tullivuorentien eteläpuolelle Sepänmäen 
puistoalueelle lähiliikuntakenttä, jossa kaiken ikäiset 
asukkaat voivat kohdata pelaamisen ja liikkumisen 
merkeissä.
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1067 Lisää liikuntaa kaikille turvallisilla poluilla 
Pihlajistossa ja Viikinmäessä • 200 000 €
Ehdotetaan Pihlajiston ja Viikinmäen ulkoilureiteille 
valaistusta, penkkejä ja jäteastioita. Lisäksi toivotaan 
historiasta kertovien opasteiden kunnostamista ja 
tarvittaessa uusimista.

1083 Kunnon ulkokuntosali Viikinmäkeen • 300 000 €
Maarianmaanpuiston pohjoisosaan valmistuvalle alueelle 
on huomiotu puistosuunnitelmassa pieni liikuntapaikka 
- OmaStadin kautta on mahdollista laajentaa
suunnitelmaa ja tarkentaa varustelua.

1107 Irti hiekasta ja asfaltista kouluissa - koillisen 
alueen koulujen pihojen ja lähikenttien modernisointi 
lapsiystävällisiksi. • 350 000 €
Koillisen suurpiirin 3-5 koulun pihan hiekka- tai 
asfalttikenttä muutetaan tekonurmi- tai tartanpintaiseksi 
asiantuntijoiden suunnittelemien mittasuhteiden 
mukaan.

1119 Tekonurmi Ala-Malmin liikuntapuistoon • 
300 000 €
Ala-Malmin liikuntapuistoon hiekkakentän paikalle 
tarvitaan aikuisten ottelut ja lasten harrastustoiminnan 
mahdollistava tekonurmikenttä.

1127 Painosäädettävä ulkokuntosali Tapaninvainion 
uimarannalle. • 60 000 €
Ehdotetaan Tapaninvainion uimarannan alueelle 
kunnollisia painosäädettäviä laitteita, vatsa- ja 
selkäpenkkejä, sekä pientä päällystettyä aluetta 
verryttelyyn ja venyttelyyn.

Puistot ja luonto
606 Malmin koirapuiston kehittäminen • 35 000 €
Malmin koirapuisto kaipaa valaistusta ja 
virikkeitä. Pienten koirien aitaukseen ehdotetaan 
luonnonmateriaalista rakennettuja mäkiä ja tunneleita.

699 Viihtyisyyttä ja koko kesän kukkiva puisto Tapuliin! 
• 160 000 €
Tapulikaupungin aseman ympäristö, Ajurinaukio
ja Maatullinaukio kaipaavat kasvojenkohotusta. 
Ehdotamme koko kesän kukkivan puiston rakentamista
Tapulikaupunkiin piristämään aluetta.

769 Kävelypolku Kapteenskanmäelle ja näköalatasanne 
• 95 000 €
Kunnostettu kävelypolku yli mäen olisi paikallaan
- ja pieni näköalatasanne. Toteutussuunnitelmassa
huomoidaan reittien ja näköalapaikkojen kulttuuriarvot.

773 Grilli -  tai nuotiopaikka ulkona oppimista ja 
virkistäytymistä varten • 60 000 €
Rakennetaan grilli/nuotiopaikka ulkona oppimista ja 
virkistäytymistä varten. Tilaa olisi hyvä olla ainakin 40 
hengelle.

792 Vantaanjoen rantaan levähdys- ja oleskelupaikkoja 
/ Rekreationsställen vid Vanda å / Recreation spaces 
on the banks of the Vantaanjoki river • 100 000 €
Ehdotuksen tavoitteena on lisätä viihtyisyyttä kaikille 
Vantaanjoen rannoilla liikkujille roska-astioiden, 
pöytä-penkkiryhmien, levähdys- ja tulentekopaikkojen 
muodossa.
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849 Koillisen lähiluonnon puolesta, kukkaniittyjä ja 
lammikoita täynnä elämää • 156 000 €
Perustetaan Koillis-Helsinkiin kaupunkiniittyalueiden 
verkosto sekä lampia Viikinmäen sammakko- ja 
rupikonnayhteisöille. Ehdotetut niittyalueet sijottuvat 
Puistolaan, Alppikylään, Savelaan ja Tapanilaan.

901 Puistonpenkkejä Viikinojanpuiston ja Hallainvuoren 
ulkoilureitille • 51 000 €
Viikinojanpuiston ja Hallainvuoren ympäristöön 
hankitaan penkkejä roskalaatikoineen sekä kaksi 
ruokailuryhmää sisältäen penkit ja pöydän.

1033 Leikkipuisto Unikon peruskorjaus • 400 000 €
Kunnostetaan Pukinmäen paraatipaikalla oleva 
leikkipuisto Unikko. Tehdään puistosta viihtyisä, 
turvallinen ja virikkeellinen leikkiympäristö sekä 
taaperoille että koululaisille.

1089 Valoa, turvallisuutta ja leikkivälineitä lapsille 
leikkipuistoihin Suurmetsään, Jakomäkeen ja  
Alppikylään • 175 000 €
Ehdotetaan Mätäspolun Puistikon leikkipuiston 
täydellistä kunnostamista. Kankarepuiston 
leikkipuistoon ehdotetaan taaperoille leikkivälineitä ja 
Nyyttipuistoon linnunpesäkeinua.

1100 Vieraslajin torjuntaa Vantaanjoen alueella • 
35 000 €
Espanjan siruetanat ovat levinneet massiivisiksi 
populaatioiksi Vantaanjoen alueelle. Näkyvällä 
kampanjoinnilla, ohjeistuksella sekä tarjoamalla välineitä 
kannustetaan asukkaita etanoiden keräykseen.

Rakennettu ympäristö
592 Ylä-Malmin torin suihkulähteen korjaaminen 
käyttökuntoon • 400 000 €
Ehdotetaan, että Ylä-Malmin torin vuosikausia rikki ollut 
suihkulähde korjataan käyttökuntoon.

727 Kesäkanoja leikkipuisto Linnunrataan • 153 000 €
Rakennetaan Suutarilassa sijaitsevaan leikkipuisto 
Linnunrataan kanoille sopiva aitaus, uusitaan piha-
alueen pöytäryhmät ja koordinoidaan kesäksi 
hankittavien kanojen vapaaehtoisia hoitovuoroja.

776 Vehreä, viihtyisä, siisti ja turvallinen Puistola 
kaikille meille asukkaille • 150 000 €
Puistolantielle tarvitaan koululaisten suojaksi 
jalankulkijavalot. Lisäksi toivotaan alueelle kukkivia 
pensaita ja puita, kukkalaatikoita, tilavampia roska-
astioita ja puistonpenkkejä

Terveys ja hyvinvointi
597  Apu-Paku Koillinen on liikkuva neuvontapiste 
lähellä kotia. ApuPakulta saa aina apua • 313 000 €
Apu-Paku on matalan kynnyksen liikkuva neuvontapiste, 
joka kohtaa kuntalaisia heidän asuinalueellaan. Se toimii 
palveluohjauksen kanavana, josta saa tietoa kaupungin 
ja lähialueen palveluista.

788 Matalan kynnyksen päiväkeskus Malmille • 
500 000 €
Ehdotetaan Malmille matalan kynnyksen päiväkeskusta, 
joka palvelisi erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien 
asiakkaiden tarpeita.

Yhteisöllisyys
719 Mehiläistarhausta ja hunajantuotantoa 
Nummisuutarin viljelypalstojen lähellä • 35 000 €
Järjestetään mehiläistarhausta Nummisuutarin 
viljelypalstojen lähellä yhteisöviljelmän tapaan ja 
istutetaan pölyttäjille sopiva kukkia. Lisäksi järjestetään 
harrastus- ja kerhotoimintaa.

777 Amfiteatteri • 200 000 €
Rakennetaan ainakin 100 ihmiselle sopiva amfiteatteri, 
josta olisi koulujen lisäksi iloa myös muille ryhmille. 
Sopiva paikka tälle löytyisi Savelanpuistosta.

800 Mukavaa yhteistä tekemistä Jakomäkeen, 
Alppikylään ja Suurmetsään • 286 000 €
Rekrytoidaan alueelle yhteisömanageri, joka koordinoi 
ja edistää asukastoimintaa, auttaa yksittäisten ihmisten 
ideoiden toteuttamista ja tukee alueen toimijoita.

980 Koko kylä harrastaa Latokartanossa • 170 000 €
Haluamme palkata alueelle harrastuskoordinaattorin, 
ns. ”Viikin/Latokartanon innostajan”, joka tsemppaa 
ja ohjaa nuoria harrastusten pariin ja kehittää 
harrastustapahtumia alueella.
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Läntinen suurpiiri 
1 228 890 €
Läntiseen äänestysalueeseen kuuluvat: Laakso • Ruskeasuo • Pikku Huopalahti • 
Meilahti • Munkkiniemi • Munkkivuori • Niemenmäki • Talinranta • Kuusisaari • 
Lehtisaari • Pohjois- ja Etelä-Haaga • Kivihaka • Lassila • Pitäjänmäki • Tali • 
Pajamäki • Reimarla • Marttila • Konala • Kaarela • Kannelmäki • Maununneva • 
Malminkartano • Hakuninmaa • Kuninkaantammi • Honkasuo 
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Ekologisuus
1005 Matonpesupaikka Länsi-Helsinkiin • 210 000 €
Viemäröity matonpesupaikka veden äärelle Länsi-
Helsinkiin. Mukaan myös mattojen kuivaustelineet.

1032 Hiilinielupolku Haagaan • 60 000 €
Polkuhanke havainnollistaa hiilensidontaa ja 
varastoitumista osana metsien kasvua ja kehitystä. 
Hanke lisäisi koululaisten ja asukkaiden ymmärrystä 
puulajien ja kasvien merkityksestä hiilensidonnassa.

Kulttuuri
966 3D-tulostimien hankinta läntisen Helsingin 
kirjastoihin • 51 400 €
Läntisen alueen asukkaille mahdollisuus tulostaa 
kirjastoissa 3D-malleja. 3D-tulostus olisi kaikkien niiden 
käytettävissä, jotka ovat kiinnostuneet digitaalisesta 
valmistustekniikasta, taiteen tekemisestä.

981 Katutaidetta Alppiruusupuiston kulmalle • 56 000 € 
Katutaideteoksin koristeltu alue ja kulku 
Alppiruusupuistoon toisivat Raidejokerimatkalaisille, 
ohikulkijoille ja Alppiruusupuiston vierailijoille silmäniloa 
vuoden ympäri.

Liikunta ja ulkoilu
550 Pikku Huopalahden ulkoilureitti • 240 000 €
Pikku Huopalahden ulkoilureitti kutsuu tutustumaan 
lähiluontoon ja nauttimaan ympäristöstä. Reitille 
lisätyt piknikpöydät, näköalapaikka sekä varjoisat 
levähdyspaikat houkuttelevat kaikenikäisiä liikkumaan.

566 Valaistuksien lisääminen Kartanonhaan ja 
Mätäojan puistoalueen kävelyteille • 180 000 €
Lisätään valaistusta kävelyteille pimeän aikaan.

567 Kartanonhaan koirapuiston laajennus/eriytys 
pienille ja isoille koirille! • 315 000 €
Kartanonhaan nykyisen koirapuiston viereen 
perustetaan oma puisto pienille koirille. Tällöin pienet 
koirat pääsevät leikkimään vapaasti isollla alueella. 
Alueen valaistusta tulee parantaa.

579 Malminkartanonhuipun alueen valaistus ja 
ulkokuntosali • 230 000 €
Malminkartanon alueen ulkoilureiteiltä puuttuu 
yleinen valaistus. Lisätään valaistusta ja rakennetaan 
ulkokuntosali laajentamaan liikuntamahdollisuuksia 
mäen etupuolelle.

616 Leikkivälineitä Malminkartanoon • 105 000 €
Malminkartanoon kiinteitä leikkivälineitä; Parkourpiste/
tasapainoilu telineitä ja riipuntateline/leuvanvetoteline 
sekä maatrampoliineja.

623 Ulkokuntosali von Glanin puistoon • 285 000 €
Parannetaan puiston liikuntapaikkoja rakentamalla 
ulkokuntosali, korjaamalla pingispöytä sekä tehdään 
kuntopolku.  Lisäksi siistitään /karsitaan puiston 
pensaikkoa.

627 Pitäjänmäen urheilukentän huonokuntoinen koppi 
on uusittava • 600 000 €
Urheilukenttä on lajissaan alueen ainoa ja palvelee 
koko kaupunkia. Vaarana on että kentän käyttö 
vaikeutuu merkittävästi ellei asiaan pikaisesti puututa. 
Huoltorakennus eli koppi on nyt uusittava.

667 Mobo-kiintorastit Talin liikuntapuistoon • 35 000 €
Mobokiintorastit Länsi-Helsingin Talin perhepuisto 
metsässä ja kallioilla Talin liikuntapuiston alueelle. Mobo 
on kiintorasteilla tapahtuvaa mobiilisuunnistusta, jota 
harrastetaan MOBO-sovelluksen avulla.

695 Tekonurmitenniskenttä Länsi-Helsinkiin • 
100 000 €
Länsi-Helsinkiin, Munkkiniemen-Pitäjänmäen-Haagan 
alueelle, ilmainen tekonurmitenniskenttä. Jos ehdotus 
menee äänestyksessä läpi ja toteutukseen, voisi esim 
Konala toimia sijoituspaikkana.

716 Pumptrack Malminkartanoon! • 450 000 €
Rakennetaan Pumptrack Kartanonhakan skeittipaikan 
yhteyteen

724 Lisää penkkejä ja roska-astioita Mätäojan ja 
Kaarelan ratsastustallin viereen. • 45 000 €
Lisää penkkejä ja roska-astioita Mätäojan varteen 
sekä ratsastustallin vieressä olevalle kävelytielle. 
Asuinympäristöön tasaisin välein sijoitetut penkit 
motivoivat etenkin ikäihmisiä liikkumaan.

755 Ison ja Pikku Huopalahden, Talin ja Munkinseudun 
ulkoilualueet kuntoon • 210 000 €
Lisää penkkejä, roskiksia ja valaistusta Läntisen 
Helsingin kävelyreiteille asukkaiden viihtyisyyden 
ja turvallisuuden lisäämiseksi. Alueella asuu paljon 
ikäihmisiä, joille nämä parannukset olisivat iloksi.

762 Ulkokuntosali (työmatka)pyöräilijöille, Meilahden, 
Pasilan, Ruskeasuon, Pikku-Huopalahden ja Taka 
Töölön kunnon kohottajille • 200 000 €
Nykyaikaiset ulkokuntosalivälineet mahdollistavat 
turvallisen lihaskuntoharjoittelun kaiken tasoisille ja 
ikäisille liikkujille. Lihaskuntoa voi parantaa ulkoilmasta 
nauttien, ympärivuotisesti.

763 Pienoisgolfrata Konalaan lp Vähätupa • 130 000 €
Kaikille avoin, kaikenikäisille sopiva pienoisgolfrata 
Konalan leikkipuisto Vähätuvan pihaan. Rataa voisivat 
käyttää niin leikkipuiston lapset, iltapäiväkerhon 
koululaiset ja tilan muut käyttäjät.
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765 Hakuninmaan alueelle liikuntapaikkoja • 450 000 €
Alueen liikuntamahdollisuudet kaipaavat uudistamista. 
Sisarenpuiston pelikentälle toivotaan mahdollisuutta 
pallopeleihin ja Hakuninmaan Linnapuistoon 
ulkokuntosalia ja erillistä aluetta lapsille.

768 Trampoliinipuistoja Pitäjänmäkeen ja Konalaan • 
160 000 €
Kolmen trampoliinipuiston rakentaminen Pitäjänmäen 
ja Konalan lähialueelle. Jokaisessa puistossa olisi kolme 
erilaista maatrampolinia. Tavoitteena on tarjota alueen 
asukkaille virikkeistä lähiliikuntaa.

804 Eri sukupolvia yhdistävä ulkokuntoilupaikka 
Hilapellon puistoon Konalaan • 300 000 €
Hilapellon puistoon toiminta-alue, jossa kaikenikäiset 
viihtyvät liikkuen. Ilmeeltää luontoon kauniisti istuva 
kokonaisuus, jossa alueet eroteltu kukkivien pensaiden, 
puiden, matalien istutusten avulla.

806 Vesi-wc Munkkiniemen uimarantaan • 100 000 €
Ehdotuksena on läpi vuoden aamusta iltaan auki 
olevan, uuden, tummanvihreän kaupungin city-wc:n 
rakentaminen Munkkiniemen rantaan liikuntapalveluiden 
määrittämälle paikalle.

822 Kaarelan alueen ulkoilumahdollisuuksien 
yleisparannus Kannelmäen ja Malminkartanon välisellä 
puistoalueella • 275 000 €
Kunnostetaan polut kävelyteiksi, lisätään penkkejä ja 
valaistusta sekä istutetaan ränsistyneen puuston tilalle 
kirsikkapuita. Alueen parantaminen nostaa käyttöarvoa 
ja viihtyisyyttä ulkoilijoille.

825 Lapsille ja nuorille sisältöä Munkkiniemeen: 
keinuja, koripallotelineitä, siisteyteen roskiksia ja 
kaikille puistonpenkkejä. • 250 000 €
Lapset ja koululaiset hyötyisivät keinuista, penkeistä 
ja koripallokoreista. Nuoret toivovat lisää roskiksia 
Munkkiniemeen ja Pikku-Huopalahteen. Tarkempi sijainti 
ja laajuus määritellään äänestyksen jälkeen.

832 Meilahden Frisbeegolfradan kunnostus • 
400 000 €
Meilahteen tarvitaan uusi frisbeegolfrata, eli uudet 
korit, tarpeeksi isot ja kestävät tiipaikat, asianmukaiset 
opasteet ja kartat. Lajin suosio perustuu luonnossa 
liikkumisen iloon ja edullisiin välineisiin.

860 Lassilan ja Pohjois Haagan turvallisuuden ja 
viihtyisyyden parantaminen • 155 000 €
Valaistuksen parantaminen lisäisi alueen kävelyreittien 
käyttöä pimeällä, koska valaistus lisää asukkaiden 
turvallisuuden tunnetta ja asumisviihtyisyyttä. Penkkejä 
tarvitaan myös lisää ulkoilureittien varrelle.

1009 Skeittipaikka Länsi-Helsinkiin • 500 000 €
Monipuolinen scootti/skeittipaikka Meilahden, 
Pikku-Huopalahden tai Ruskeasuon alueelle. Tämä 
monipuolistaisi upeasti alueen liikuntamahdollisuuksia.

1017 Rakennetaan Laajasuon urheilupuiston yhteyteen 
pukeutumis- ja WC-tilat • 400 000 €
Rakennetaan Laajasuon urheilupuiston yhteyteen 
pukeutumis- ja WC-tilat. Laajasuon urheilupuisto on 
suosittu paikka. Sen palveluita käyttävät urheiluseurat, 
ryhmät sekä yksittäiset ihmiset.

1099 Honkasuon asukkaiden liikunnallinen 
kohtaamispaikka • 170 000 €
Honkasuon puiston laidalle sopisi esim. 
ulkopingispöydät, koripallokorit, mölkky/petanque 
kenttä, penkit ja pöydät, ulkovoimistelutelineet. Tarkempi 
sisältö määritellään äänestyksen jälkeen.

1108 Irti hiekasta ja asfaltista kouluissa - läntisen 
alueen koulujen pihojen ja lähikenttien modernisointi 
lapsiystävällisiksi. • 300 000 €
Läntisen  suurpiirin 3-5 koulun hiekka- tai asfalttikentät/
pihat muutetaan tekonurmi- tai tartarpintaiseksi 
asiantuntijoiden suunnittelemien mittasuhteiden 
mukaan.

1128 Moderni ulkokuntosali Haagaan - Laajasuon 
urheilupuiston kuntoilulaitteiden uusiminen • 
100 000 €
Laajasuon urheilupuisto on sijaintinsa ansiosta 
erinomainen paikka haagalaisten liikuntaa ja terveyttä 
edistävälle ulkokuntosalille. Ulkokuntoilulaitteiden tulee 
vastata eri kuntoilijaryhmien tarpeisiin.

Oppiminen ja osaaminen
1080 Lännen leikkipuistoihin lapsille leikkivälineitä • 
78 000 €
Hankitaan kaikkiin lännen alueen 13 leikkipuistoon 
liikuntaan ja oppimiseen innostavia leluja ja 
liikuntavälineitä. Hankinta toisi iloa tuhansille 
lapsiperheille sekä päiväkoti- sekä kouluryhmille.

Puistot ja luonto
629 Lintujen katselulava/torni Iso Huopalahden 
lintupaikalle • 155 000 €
Rakennetaan Talinrantaan lintupaikalle meren rantaan 
katselulava lintujen tarkkailua varten. Lava mahdollistaisi 
lintujen seurannan ilman näköesteitä.

697 Kuusikallion (Mannerheimintie-Kuusitie-Pihlajatie) 
maisemointi alueen kallioluontoa ja arkkitehtuuria 
kunnioittaen • 60 000 €
Meilahden Kuusikalliosta viihtyisämpi maisemoimalla 
kalliotontti lähimetsäaluemaiseksi istuttamalla puita ja 
pensaita, karsimalla mahdollisia vieraslajeja, sekä mm. 
siistimällä ympäristöä.

764 Mätäjokilaakson kaupunkipuisto – Läntisen 
Helsingin keskuspuisto • 225 000 €
Mätäjokilaakso kaipaa uudistamista. Laadukkaan 
kulkureitin tulisi ulottua molemmille puolille jokea. 
Valaistusta, penkkejä ja roskiksia tulisi tulisi lisätä, jotta 
reitti olisi turvallinen ympäri vuoden.
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766 Ilkanpuiston kasvojenkohotus - yhteinen olohuone 
keskelle Haagaa • 350 000 €
Haagan Ilkanpuisto voi parannettuna palvella laajasti 
Keski-Haagan asukkaita, terveyskeskuksen ja neuvolan 
asiakkaita. Ilkanpuiston toimintojen parantaminen 
palvelee kaikkia asukkaita ja vierailijoita.

791 Piianpuisto kukoistukseen • 220 000 €
Palkataan Malminkartanon  Piianpuistoon koordinaattori 
auttamaan asukkaita pitämään  huolta museolailla 
suojelluista puiston huonokuntoisista rakennuksista 
sekä opastaamaan asukkaita palstaviljelyyn.

802 Lampaita länteen • 300 000 €
Länsi-Helsinkiin rakennettaisiin lammasaitaus suojineen 
ja vuokrattaisiin lammaskatras paimenineen. Tarkempi 
sijainti määritellään äänestyksen jälkeen.

829 Levähdyspaikat ja opastetaulut Pitäjänmäen 
kotikaupunkipoluille • 85 000 €
Levähdyspaikkoja ja monikielisiä opastetauluja 
Pitäjänmäen kotikaupunkipoluille. Alueella on hienoja 
ulkoilureittejä. Penkeillä väsyneempikin kävelijä voi 
istahtaa nauttimaan luonnosta ja kultuuriarvoista.

1124 Läntisen Helsingin nuorille hyvinvointipuisto ja 
perheille virkistyspolku • 340 000 €
Munkkinimen ja Pikku-Huopalahden alueelle lisää 
pieniä kaikkien hyvinvointia edistäviä puistoalueita. Talin 
perhepolun kunnostus korjaamalla opasteet, uusimalla 
kuntolaitteet sekä leikkipaikan leikkitelineet.

Rakennettu ympäristö
807 Valopolku Länsi-Helsinkiin • 285 000 €
Länsi-Helsinkiin valopolku, joka valaisisi ympäristöstä 
kiinnostavia kohteita. Valopolun sijoittamisessa 
huomioitaisiin kulkuväylän esteettömyys ja sijainti, jotta 
alueella on pimeälläkin turvallista.

1081 Kohennusta Pajamäen ulkoilureitteihin, 
leikkipaikkaan ja koirapuistoon • 150 000 €
Pajamäen ulkoilureiteit kunnostetaan, ja koirapuistoon 
lisätään valaistus.

Yhteisöllisyys
557 Monipuolinen Asukastila Kannelmäen, 
Maununnevan ja Hakuninmaan asukkaille • 355 000 €
Yhdistetään Kannelmäen asukastilan ja Kantsun 
Olohuoneen toiminnot, mikä tuo käyttäjille monipuoliset 
kokoontumis- ja harrastetilat, mahdollistaa 
liikuntarajoitteisten osallistumisen toimintaan.

758 Kylätalo Maununnevan ja Hakuninmaan asukkaille 
• 230 000 €
Tavoitteena on vahvistaa Maununnevan ja Hakuninmaan
asukkaiden harrastusmahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä
ja osallisuutta, vähentäen samalla yksinäisyyttä ja
syrjäytymistä.

759 Matalan kynnyksen toimintatila Malminkartanoon • 
352 000 €
Malminkartanon aseman läheisyyteen avoin tila, 
jossa ihmiset voivat tavata toisiaan ja saada erilaista 
neuvontaa.

760 Kaikille avoin asukastila Lassilaan • 365 000 €
Lassilan asukkaille kaikille avoin yhteisöllinen asukastila. 
Yhteisöllisessä asukastilassa voisi kokoontua, viettää 
aikaa, toimia yhdessä ja tutustua alueen toimijoihin sekä 
kaikenikäisiin asukkaisiin.

761 Turvallinen ja kaunis Sitratori • 86 500 €
Tehdään Sitratorista turvallisempi parantamalla torin 
viihtyisyyttä. Palkataan määräaikainen koordinaattori 
järjestämään asukastapahtumia, hankitaan 
äänentoistolaitteet, rakennetaan esiintymislava ja 
katsomo.

819 Tilkanvierron rumat harmaat seinät • 35 000 €
Tilkanvierron alikulkutunnelin valaistus ja yhteisöllinen 
seinämaalaus, joka toteutettaisiin yhdessä alueen 
nuorten kanssa.

993 Monikulttuurinen Lastenkerho Pikku Huopalahteen 
• 156 500 €
Järjestetään eri kulttuuritaustaisille lapsille säännöllistä
ja maksutonta kerhotoimintaa. Iloista ja turvallista
yhdessäoloa. Kerhotoiminnasta mahdollistaisi lapsille
uusia taitoja.

1006 Asukastila Etelä-Haagaan • 268 180 €
Tarvitaan yhteinen ei-kaupallinen asukastila Haagan 
asukkaille. Tilassa voisi järjestää asukasiltoja ja 
yhteisöllisyyttä edistäviä tilaisuuksia.

1037 Cultural and sports activities in Pitäjänmäki • 
110 653 €
Kehitetään kulttuuri- ja urheilutoimintaa Pitäjänmäen 
alueella. Edistetään yhteisöllisyyttä, erikielisten 
asukkaiden mukaan saamista ja osallisuutta yhdessä 
kulttuurin ja urheilun avulla!
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Pohjoinen suurpiiri 
477 120 €
Pohjoiseen äänestysalueeseen kuuluvat: Pirkkola • Maunula • Metsälä • 
Länsi- ja  Itä-Pakila  • Oulunkylä • Patola • Veräjämäki • Veräjälaakso • 
Tuomarinkartano • Tuomarinkylä • Paloheinä • Torpparinmäki • Haltiala
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Kulttuuri
739 Oulunkylän asemanseutu viihtyisäksi katutaiteella 
• 58 000 €
Maalataan aseman alikulkutunneleihin johtavat
betoniseinät värikkäiksi tuomaan piristystä asukkaille ja
ohikulkijoille.

Liikunta ja ulkoilu
526 Monipuolista lähiliikuntaa Oulunkylässä • 
190 000 €
Perustetaan Itsenäisyydenpuistoon lähiliikuntapaikka, 
jossa on kehonpainolla/painoilla toimivia 
kuntosalilaitteita, erillisiä painoja sekä leuanvetotanko.

548 Keskuspuistoon Frisbeegolfrata • 150 000 €
Perustetaan Frisbeegolfrata Paloheinän ulkoilualueelle

601 Pelikenttä Torpparinmäen leikkipuistoon • 
100 000 €
Tehdään leikkipuistoon laidallinen pelikenttä/-kaukalo, 
jossa voi pelata sählyä ja jalkapalloa. Pelikenttä olisi 
kaikkien käytettävissä ja se kannustaisi perheitä 
ulkoilemaan yhdessä.

617 Kuntoportaat Pirunkalliolle • 238 000 €
Valaistut kuntoportaat Pirunkalliolle palvemaan alueen 
kuntoilijoita. Samalla pääsisi Pirunkallion huipulle 
maisemia katsomaan. Tarkempi sijainti ja sisältö 
määritellään äänestyksen jälkeen.

811 Merkitty kävely- ja juoksureitti • 35 000 €
Laitetaan eripituisia merkittyjä kävelyreittejä Oulunkylän 
ja Vantaanjoen varren alueelle. 

816 Lisää virikkeitä Pikkukosken virkistysalueelle 
(kiipeilyteline) • 70 000 €
Pikkukoskella ei ole juurikaan aktiviteettejä, muita kuin 
uinti, kouluikäisille lapsille. Hankitaan OmaStadin avulla 
kiipeilyteline, ns. hämähäkkiteline isommille lapsille.

853 Penkkejä lisää Oulunkylän Kylävanhemmantien 1 
virkistysalueelle ja muille kävelyreiteille • 65 000 €
Lisätään penkkejä ja pöytiä Oulunkylän kävelyreiteille ja  
viheralueille.

894 Turvapolku • 223 600 €
 Paloheinään turvapolku ikäihmisille, -liikkumisesteisille 
ja muille erityisryhmille, missä on selkeät ja tekstitetyt 
symboliopasteet, hyvä valaistus sekä levähdyspaikkoja, 
joissa käsi- ja selkänojalliset istuimet.

1028 Asukastalo Oulunkylän Seurahuoneen eteen 
puistoon viihtyisyyttä ja kunnollinen tila tanssia • 
50 000 €
Kunnostetaan Maexmontaninpuiston  esiintymislavan 
pinta tanssimista varten sekä parannetaan puiston 
viihtyisyyttä erilaisin ruukkuistutuksin. 

1110 Irti hiekasta ja asfaltista kouluissa - pohjoisen 
alueen koulujen pihojen ja lähikenttien modernisointi 
lapsiystävällisiksi • 200 000 €
Pohjoisen suurpiirin 3-5 koulun hiekka- tai asfalttikentät/
pihat muutetaan tekonurmi- tai tartarpintaiseksi 
asiantuntijoiden suunnittelemien mittasuhteiden mukaan

611 Keskuspuistoon levähdyspaikkoja, kotia, retkipöytiä 
ja muita retkeilyä palvelevia rakenteita asukkaiden 
käyttöön • 238 560 €
Rakennetaan Keskuspuistoon, Paloheinään kota, jossa 
on tarvittavat palvelut (jätehuolto, ulkopöydät ja tuolit).  
Palkataan määräajaksi vapaaehtoistyön koordinaattori 
pyörittämään toimintaa.
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Puistot ja luonto
738 Kauneutta ja turvallisuutta Oulunkylän keskustaan 
- Seurahuoneen ja Ruutanapuiston valaiseminen sekä
puiston kehittäminen japanilaistyyliseksi • 118 000 €
Valaistaan Oulunkylän Seurahuone sekä Ruutanapuisto. 
Valaistuksen lisäksi puistoon istutetaan japanilaistyylistä
kasvillisuutta, lisätään levähdyspaikkoja sekä laitetaan
kiviryhmiä ja askelkiviä. 

1059 Kehitetään Klaukkalanpuistoa • 85 000 €
Kehitetään Klaukkalanpuiston leikkipaikkaa ja 
hiekkakenttää palvelemaan paremmin kaiken ikäisiä 
alueen asukkaita lisäämällä penkkejä ja valaistusta.  
Lisäksi hankitaan kentälle jalkapallomaalit.

1113 Virallisia nuotio- ja grillauspaikkoja 
keskuspuistoon • 100 000 €
Rakennetaan Paloheinän majan /Maunulan ulkoilumajan 
yhteyteen nuotio-ja grillauspaikka. 

Rakennettu ympäristö
955 Skuuttipuisto Maunulaan / Maunulan nykyisen 
skeittipuiston peruskorjaus • 238 560 €
Laajennetaan Maunulan nykyistä skeittipuistoa 
skuuttaajien tarpeet huomioiden. Korjataan nykyiset 
rampit ja rakennetaan 2-3 uutta ramppia.

Yhteisöllisyys
640 Yhteiskäyttötila Torpparinmäkeen • 206 000 €
Torpparimäen Korttelitalo suljettiin sisäongelmien takia 
muutamia vuosia sitten.  Alueelle halutaan asukkaiden 
yhteinen tila, olohuone, jossa voi kokoontua ja harrastaa.

978 Nuorille paikka Itä-Pakilaan • 238 560 €
 Päällystetään Etupellon leikkipuiston kenttä ja osaan 
kentästä sijoitetaan pelikaukalo maaleineen sekä 
koriskoreja ja erilaisia roikuntatankoja. Lisäksi etsitään 
alueelta nuorille sopiva sisäkokoontumistila.

1101 Yhteisöllisyyttä Pohjoisen alueelle ja kouluihin, 
teemapäivillä ja retkillä • 132 000 €
Palkataan Pohjoiseen suurpiiriin yhteisötyöntekijä, jonka 
tehtävänä on parantaa alueen yhteisöllisyyttä luomalla 
yhteistyömahdollisuuksia eri ikäryhmien kesken.
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Ekologisuus
529 Kelluva saari ja luotoja valkoposkihanhille • 
35 000 €
Valkoposkihanhille ja muille vesilinnuille vedessä 
kelluvia elementtejä, joissa ne saavat olla rauhassa. 
Häiriöttömässä tilassa myös niiden seuraaminen on 
rannalta mielekkäämpää.

665 Puisto-oppaita Helsinkiin • 50 000 €
Puisto-oppaat olisivat ympäristökasvatuksellinen keino 
mahdollistaa hanhien ja ihmisten sopuisa yhteiselo sekä 
ennaltaehkäistä esim. roskaamista sekä turvattomuuden 
tunnetta.

681 Hiilineutraalit kaupunginosat • 60 000 €
Kehitetään avoin laskentamalli ja avoimen 
lähdekoodin verkkosovellus tukemaan kaupunkilaisen 
ilmastovaikutusten laskentaa ja kestävien 
toimenpiteiden suunnittelua ja seurantaa.

814 Hiilineutraali kaupunki - uusiutuvaa energiaa 
kaupungin käyttöön • 35 000 €
Keskuspuiston lenkkipolkujen valaistukseen kuluva 
sähkö hankitaan määräaikana uusiutuvana energiana 
tai kaupunki voisi myös hankkia  aurinkopaneeleita, joilla 
Keskuspuisto valaistaisiin.

876 Uusiutuvaa energiaa kaupungin kiinteistöistä • 
150 000 €
Kaupunki voisi olla edelläkävijä uusiutuvan energian 
tuottamisessa omissa kiinteistöissään. Ehdotus tullaan 
toteuttamaan selvitystyönä.

911 Lisää puita ja muuta kasvillisuutta, lisää elämää • 
150 000 €
Istutetaan kukkaniittyjä ja lisätään apilaa teiden varsille, 
raitoja puistoihin ja jätetään pajukot joutomaille. 
Järjestetään koulutusta luonnon monimuotoisuudesta. 
Viestitään projektista kaupunkilaisille.

960 Kasvatus- ja koulutuslaitoksiin näkyvät 
kierrätyspisteet • 862 400 €
Helsingin kasvatus- ja koulutuslaitoksiin kunnollisia ja 
ekologisia kierrätyspisteitä. Ekologisuus ja kierrätys ovat 
tärkeitä kansalaistaitoja, joita tulisi opettaa ja oppia jo 
päiväkodista lähtien.

973 Isojen tavaroiden kierrätyspalvelu. • 200 000 €
Vähävaraisille huonekalujen ja muiden isojen tavaroiden 
kuljetuspalvelu kaatopaikoille sekä kierrätyskeskuksiin. 

977 Vieraslajitalkoot: liikuntaa, osallisuutta ja luonnon 
monimuotoisuutta • 35 000 €
Järjestetään yhteisiä talkoita kymmenessä 
luontoarvoiltaan tärkeässä kohteessa, joita tuetaan 
tiedottamalla, järjestämällä pientä tarjoilua, 
osallistumispalkinnoilla ja tuomalla vierailijoita.

الرقص وروح المجتمع

684 Pelastetaan Helsingin historia helsinkiläisille • 
60 000 €
Tehdään selvitys vanhoista taloista, jotka vielä 
olisivat korjattavissa ja jotka sijaitsevat merkittävillä 
virkistysalueilla. Ideoidaan ja kartoitetaan, mitä 
rakennukset voisivat tarjota kaupunkilaisille.

783 Stadilaisten omat estradit • 172 000 € 
Kulttuurintuottaja toteuttamaan ja koordinoimaan 
esityksiä ja näyttelyitä, jotta saataisiin stadilaisten 
oma taide esille kaupungin tuella. Näin kaikki taiteiden 
harjoittajat saisivat tuotoksiaan esille.

826 HELMIMAG: Helsingin kaupunkilehti • 55 000 € 
Digitaalinen kaupunkilehti, joka käsittelee Helsingin 
historiaa, arkkitehtuuria ja kätkettyjä helmiä. Lehti ohjaisi 
asukkaat ja vieraat Helsingin saloihin ja käymättömiin 
kolkkiin.

898 Lyhytfilmejä kaupunginosista • 60 000 €
Eri kaupunginosien asukkaat kuvaisivat videopätkiä 
asuinalueistaan joissa tuodaan esiin kaupunginosien 
erityispiirteitä. Videoklipeistä koottaisiin kutakin 
kaupunginosaa käsittelevä värikäs kokonaisuus.

984 Kestovaippa vauvaperheille • 336 000 €
Kaupunki voisi tukea helsinkiläisiä vauvan saavia 
perheitä kestovaippalahjalla esimerkiksi neuvolakäynnin 
yhteydessä. Myös lahjakortti vaippalainaamoon voisi olla 
mahdollinen.

1056 Hyönteishotelleja kaupunkiluontoon: tietoa ja 
työpaja on the road • 35 000 €
Eri kaupunginosissa järjestettäviä matalan kynnyksen 
hyönteishotelli-työpajoja, joissa kaupunkilaiset voisivat 
ohjatusti valmistaa oman hyönteishotellin ja viedä sen 
haluamaansa oman lähiluonnon paikkaan.

1084 Polkupyörien pumppaus- ja korjausasemat 
kirjastojen pihoille • 35 000 €
Pyöräilijöiden arkea helpottaisi. jos kirjastojen pihoilla 
olisi pyörien pumppaus- ja korjausasemat samaan 
tapaan kun metroasemien vieressä.

Kulttuuri
555 Kulttuurikukkaro • 175 000 €
Kaupungille perustetaan oma kulttuurikukkaro, jonka 
kautta maksettaisiin osa vierailevien taidetoimijoiden 
palkkioista.

                                                      , Dans och Samhörighet, 
Dancing and Togetherness, танцы и единение, 
Qoob-ka-ciyaarka iyo Wadajirka,

565 Tanssia ja Yhdessäoloa

• 50 400 €
Seura(tanssi)-tapahtumia 12-15 kertaa vuoden ympäri, 
kaupungille sopivissa isoimmissa tiloissa.
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939 Interactive touch walls/ interaktiiviset peliseinät • 
152 000 €
Interaktiivisia kosketusseiniä kaupungin suurten 
kirjastojen, kulttuurikeskusten ja museoiden seiniin.

947 KIRJA-IGLUJA • 400 000 €
Kirja-igluja, joissa voisi rentoutua sohvilla ja 
riippumatoissa. Paikat voisivat toimia myös tilaisuuksina 
vaihtaa kirjoja: asukas toisi oman vanhan kirjansa igluun 
ja ottaisi toisen tilalle.

Erilliset lapsille suunnatut tilat Helsingin kirjastoihin
• 260 000 €
Lapsille suunnattuja tiloja Helsingin kirjastoihin. Eri
ikäisille sopivien lelujen ja lautapelien tarjoaminen, jotta
lapset voivat leikkiä ja pelata sillä välin kun aikuiset
lukevat.

1026 Kulttuuria ilmassa (interaktiivinen opas Suomen 
historiaan ja kulttuuriin) • 182 000 €
Sovellus, joka tutustuttaisi helsinkiläiset ja vierailijat 
suomalaiseen kulttuuriin. QR- koodit keskustan 
nähtävyyksiin, joista puhelimella skannaamalla saisi 
tietoa suomalaisesta kulttuurista ja taiteesta.

1038 Urbaania taideohjelmaa kaikille • 215 000 € 
Urbaanitaiteen koulutusohjelma Helsingissä, joka 
sisältäisi kursseja, työpajoja, näyttelyitä, aktiviteetteja, 
yhteisö- ja joukkorahoitustapahtumia, yhteistyötä 
järjestöjen, yrittäjien jne. kanssa.

1047 Ilmaisia musiikkitunteja • 200 000 €
Projekti tähtää ilmaiseen musiikinopetukseen 
lapsille (erityisesti vähävaraisten perheiden) ja 
ammattimuusikoiden työmahdollisuuksien lisäämiseen.

1066 Kulttuurisovellus, reitit jokaisessa 
kaupunginosassa • 195 000 €
Mobiilisovellus, jossa olisi kulttuuri- ja historialliset reitit 
jokaisesta kaupunginosassa.

Liikunta ja ulkoilu
538 Saaret saavutettaviksi kutsuvenepalvelun avulla • 
110 000 €
Suunnitellaan kutsuvenepalvelualueet rakenteineen sekä 
kilpailutetaan niillä toimiva liikennöitsijä. Aloitus Itä-
Helsingin saaristossa, myöhemmin toiminnan voi ulottaa 
koko Helsingin edustalle.

585 Kulkureittien turvallisuusparannuksia • 135 000 €
Helsingissä on paljon rakennettuja kulkureittejä, ja 
mukaan mahtuu myös vaarallisia paikkoja. Näihin 
turvallisuusparannuksia tapaturmien ehkäisemiseksi.

594 Opastettu ja mitattu maratonreitti omatoimisille 
maratoonareille • 35 000 €
Opastetaan kaupungin puistoihin ja kevyen liikenteen 
väylille maratonreitti. Reitin kulkisi palveluiden ohitse 
siten, että kukin juoksija voisi käydä hakemassa reitillä 
tarvitsemansa asiat itse.

709 Retkivälinelainaamo saavutettavaksi kaikille • 
302 000 €
Helposti saavutettava retkivälinelainaamo, josta 
helsinkiläiset perheet, yhdistykset, kaveriporukat ja 
yksityishenkilöt voivat lainata retkivälineitä päiväretkille 
sekä pidemmille vaelluksille.

713 Lisää yhteisöllisiä talviuintipaikkoja Helsinkiin • 
335 000 €
Kartoitetaan yhdessä harrastajien kanssa soveltuvat 
paikat, laaditaan toteutussuunnitelma kattavasta 
talviuintipaikkojen verkostosta ja perustetaan 3-5 uutta 
talviuintipaikkaa eri puolille Helsinkiä.

720 Tanssia Stadiin, rakennetaan tanssimiseen 
ja muuhun liikuntaan sopivia paikkoja puistoon • 
250 000 €
Ulkoliikuntaan ja tanssiin tarvitaan lisää tilaa. 
Ulkoliikuntapaikkoja voisi kehittää niin, että ne sopisivat 
myös liukasta lattiaa tarvitseville tanssille ja muille 
ulkona tapahtuville liikuntalajeille.

767 Uimastadion auki ympäri vuoden • 100 000 €
Selvitetään liiketoiminnalliset edellytykset sekä 
osallistetaan asukkaat ja kumppanit talvikauden 
toiminnan kehittämiseen. Ehdotus etenee selvitystyönä.

824 Lajifestarit • 64 000 €
Eri urheiluseurat esittelevät omaa toimintaansa 
festarihenkisessä tapahtumassa, jossa eri lajeille on oma 
spottinsa, missä olisi mahdollisuus kokeilla lajia.

845 Liikuteltava Pop-Up Leikkipuisto • 188 000 €
Liikuteltava erikoisleikkipuisto jossa olisi paljon 
sellaista, mikä normaalisti on hyvin usein maksumuurin 
takana. Leikkipuisto olisi ilmainen ja kiertelisi Helsinkiä 
loppukeväästä syksyn puoleenväliin.

913 Lisää liikuntaharrastuksia kouluikäisille • 72 000 €
Koululaisille järjestettäviä erilaisia liikuntatunteja. 
EasySport-toiminnan jatkaminen ja laajentaminen. 
Tarkoituksena on lisätä matalan kynnyksen 
harrastustoimintaa ja saada mukaan kaikki lapset.

942 Finland-Themed Outdoor Play Park / Ulkoleikkialue 
Suomi-teemalla • 880 000 €
Lapset tutustuisivat Suomen kulttuuriperintöön 
mielikuvituksellisten leikkien kautta ja aikuiset 
voisivat viettää vapaa-aikaa. Suomi-teemaan sopisivat 
Kalevalaan pohjautuva ja luonnonläheinen ympäristö.

945 Naisten ja tyttöjen uinti- sekä liikuntavuorot • 
111 050 €
Enemmän liikunta- ja uintivuoroja pelkästään naisille.
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950 ERILLISET SUIHKU- JA VAIHTOTILAT UIMA- JA 
URHEILUHALLEIHIN • 100 000 € Erilliset suihku- ja 
vaihtotilat uima- ja urheiluhalleihin edistämään 
yhdenvertaisia harrastamismahdollisuuksia kaikille.

1018 Lisää yleisö-wc:itä Helsinkiin: Helsinki-huussi 
kuivakäymälöitä (WC) • 200 000 €
Lisää Helsinki-huusseja. Esteettisiä, 
ympäristöystävällisiä, viherkattoisia vessoja, jotka ovat 
auki vuorokauden ympäri ja, jos mahdollista, vuoden 
ympäri.

1072 Harrastusmahdollisuuksia ja uusia lajeja nuorille 
ja lapsille tasapuolisesti ja liikuntapaikkojen parempi 
hyödyntäminen • 220 000 €
Tarjotaan hyväkuntoisia välineitä ja varusteita liikunta- ja 
urheilupaikkojen läheisyydessä. Varusteet voisivat olla 
joko ilmaisia tai vuokrattavissa varustekontista tai 
välinelainausautomaatista.

1103 Motoriikkaa kehittävä jalkapallopöytä koulujen 
pihaan Helsingissä (~50 koulua) • 260 000 € Hankitaan 
50 lasten motoriikkaa kehittävä jalkapallopöytää 
Helsingin kouluihin. Pallon ja kehon koordinaatio on 
parhaita tapoja kehittää ja aktivoida lasten motoriikkaa 
ja liikunnallisia taitoja.

Oppiminen ja osaaminen
547 Digi-ikä! Etäkerhoja ja digiopastusta iäkkäille 
• 131 972 €
Hankitaan asukkaille lainattavia tabletteja kolmen
seniorikeskuksen ja seitsemän asukastalon yhteyteen. 
Käynnistetään ja koordinoidaan Digiystävä-toimintaa ja
kerhoja ikäihmisten tueksi.

700 OmaStadi verstas, teknisen työn luokat 
asukkaiden käyttöön. • 176 000 €
Viidellä koululla teknisen työn luokat olisivat klo 17-21 
asukkaiden käytössä. Toimintaa laajennettaisiin viiteen 
uuteen kouluun ja hankittaisiin 3D-tulostin tiloihin, joissa 
ei vielä ole.

703 Luonto tutuksi! • 575 000 €
Palkataan luontoluotseja (esim. taiteilija, 
ympäristökasvattaja, pelisuunnittelija), joka alueelle. 
Tarkoituksena saada lapset ja nuoret tutuksi luonnon 
kanssa ja liikkumaan luonnossa sitä havainnoiden.

708 LGBTQ+ seminaareja kouluille • 100 000 € 
LGBTQ+ seminaareja järjestettäisiin luokka-asteille 
6-9 lisäämään nuorten tietoisuutta ja avaramielisyyttä 
aihetta kohtaan. Seminaarit järjestettäisiin luokka-
asteittain kouluissa, asiantuntijoiden vetäminä.

908 Virtuaalitodellisuutta koko kaupungille • 35 000 €
VR-laitteisto on varsin kallista ja vaatii paljon tilaa. 
Perustetaan useaan  kirjastoon eri puolille Helsinkiä VR-
asema sekä niihin pelejä ja sovelluksia.

928 Kulttuurineuvojia työpaikoille • 500 000 € 
Kulttuurineuvojien tehtävänä olisi tukea työnantajia 
palkkaamaan rohkeasti maahan muuttaneita. 
Kulttuurineuvoja perehdyttää ja opastaa kulttuuriin, 
kieleen tai uskontoon liittyvissä asioissa.

930 Teinille ja nuorille kielikerhoja Helsinkiin • 
126 500 €
Viikottaisia kerhoja kirjastoihin joissa 10-17 v. nuoret  
saisivat tavata ja puhua keskenään. Pääasia olisi saada 
nuorille rohkeutta puhua suomea ja olla oma itsensä 
pelkäämättä kielivirheitä.

969 Lisätään suomen kielen osaamista ja 
ulkomaalaisten työllistettävyyttä • 142 025 €
Suomenkielen kurssi -pilottihanke maahanmuuttajille, 
joilla on tutkinto. Kurssi perustuisi innovatiiviseen 
metodologiaan, joka kehittäisi käytännöllistä 
kieliosaamista sekä ammattikuntien erityissanastoa.

992 Koulutusta yhdistystoimijoille etäkokoustamiseen 
ja digisovelluksiin! • 62 000 €
Helsingin työväenopiston kautta koostetaan ja tarjotaan 
koulutuspaketteja, jotta kaikki kansalaistoiminnan aktiivit 
pääsevät tasa-arvoisesti mukaan ”uuteen” digitaaliseen 
toimintaympäristöön.

1025 Kuinka käyttäytyä nettiympäristössä - 
ennaltaehkäisyohjelma • 186 000 €
Helvi-palvelun kaltainen alusta vanhemmille. Vanhemmat 
ja opetusalan ammattilaiset tunnistavat vaarat ja kuinka 
toimia niiden kohdatessa (palvelu keskittyisi lasten 
turvallisuuteen netissä).

1030 Lasten vuoro: Tiedekontti • 248 000 €
Kiertävä kontti, jossa tieteen ja taiteen kokeiltavia ja 
tutkittavia välineitä Heurekan tapaan, ja jotan käytetään 
ilmiöoppimiseen, välitunti- ja iltapäivätoimintaan, 
tapahtumiin sekä nuorten projekteihin.

1039 Parannetaan koulujen paikallisten kielten 
opetuksen tarjontaa • 415 000 €
Ehdotuksessa järjestettäisiin lisää paikallisten kielten 
opetusta lapsille kerhoaktiviteettien kautta.

1126 Lisärahoitusta oppimateriaalien 
monipuolistamiseen Helsingin peruskouluissa 
• 855 000 €
Helsingin kouluihin lisärahoitusta oppimateriaaleja
varten. Budjetin voisi hyödyntää erityisesti uutta
oppimateriaalia kaipaaville luokka-asteille tai jakaa tasan
kaikkien koulun luokka-asteiden kesken.

Helsingin yhteinen  35



Puistot ja luonto
612 Viheralueiden säästäminen • 200 000 €
Sovellus, joka esittää viheralueet ja luo sivuston 
karttapohjineen sekä yleis- ja asemakaavoissa sallitut ja 
varatut rakennuskohteet. Kaupunki järjestää koulutusta 
kaavoihin vaikuttamisesta.

632 Kukkivat puut - 20 magnoliaa Helsinkiin • 50 000 €
Helsinkiin istutetaan kestävimpiä magnoliapuita ja 
pensaita, esim. japaninmagnolia, sateenvarjomagnolia, 
pensasmagnolia, sekä niiden lajikkeita. 

653 Ihania Kirsikkapuita Töölönlahden puistoon 
pohjoisosaan • 35 000 €
Töölönlahden puiston pohjoisosaan kirsikkapuita. Tämä 
olisi upeata jatkoa Tokoinrannan kirsikkapuu rivistölle. 
Kirsikkapuut voisi esimerkiksi ryhmitellä pieniin ryhmiin 
sopivalle etäisyydelle toisistaan.

707 Etappeja lähiluontoon • 240 000 €
Pöytiä ja penkkejä, keinuja, leikkipisteitä, 
ulkoilmasoittimia, veistoksia, aistipolkuja, 
parkourratoja, luontokylttejä ja soiva metsä-ratkaisuja 
hiekkakävelyteille, poluille, metsiin ja kallioille.

732 Pullo/tölkkitelineitä roskisten yhteyteen myös 
lähiöihin • 40 000 €
Ihmiset voivat roskiksen sijasta laittaa pantilliset pullot 
tai tölkit telineeseen, mistä pantillisia pulloja tai tölkkejä 
keräävät ihmiset voivat kerätä ne talteen ilman roskiksen 
kaivelua.

831 Lisää leluja ja lelukierrätystä leikkipaikoille • 
140 000 €
Julkisille leikkipaikoille ja leikkipuistoihin lukitsematon 
säilytysboksi. Näin olisi mahdollisuus kierrättää omia 
vanhoja toimivia hiekkaleluja, palloja yms.

882 Nurmikot niityiksi - viihtyvyyttä ihmisille sekä apua 
ilmastolle, Itämerelle ja pörriäisille • 35 000 €
Niitytetään nurmikoita, jotta saadaan viihtyisämpiä 
ulkoilualueita ihmisille ja autetaan pölyttäjähyönteisiä 
sekä ilmastoa. Hoitoa vähentämällä vähenevät myös 
niiden aiheuttamat hiilipäästöt ilmakehään.

887 100 000:n puun istuttamisen aloitus yhdessä 
kaupunkilaisten kanssa • 130 000 €
Kaupunkilaiset ehdottavat kyselyn kautta millainen 
puu istutetaan ja minne. Tällä kierroksella istutusten 
määränä on 100 puuta. Kaupungin asiantuntijat arvioivat 
lopullisen soveltuvuuden.

921 Tarpeeksi siistejä roskiksia, joissa on tumppiosa • 
50 000 €
Lisää roskiksia etenkin penkkien viereen, koska penkkien 
ympäristö on usein hyvin roskainen. Roskiksiin lisätään 
tumppiosa tai roskisten viereen erillinen tumppiroskis.

944 Nuorille hengauspaikkoja ulos • 230 000 €
Ulkohengailupaikoille katoksia, istumapaikkoja, pöytiä 

ja roskakoreja. Hanke alkaisi muutaman paikan 
pilottikokeilulla. Konseptia kehitettäisiin entistäkin 
paremmaksi yhteistyössä nuorten kanssa

1003 Community Eco-gardens (with vegetable boxes 
and benches) • 85 000 €
Yhteisöllisiä tiloja (yhteisöpuutarhoja) Helsingin eri 
alueille. Yhteisöpuutarhat tuovat ihmisiä yhteen, 
edistävät terveitä elämäntapoja ja ovat  hyväksi 
ympäristölle.

1061 Lisää havukasveja koko kaupunkiin! • 50 000 €
Lisätään kaupunkiin erityisesti ympärivuotisia vihreitä 
havukasveja. Myös ruukkuihin istutettavia havupuita ja 
pensaita voitaisiin käyttää, varsinkin paikoissa, joihin ei 
voi maahan istuttaa.

1065 Syötäviä istutuksia kaikkien iloksi • 50 000 €
Istutetaan monivuotisia hyötykasveja, kuten esim. 
raparperia, rakuunaa ja lipstikkaa, helppohoitoisia 
herukoita ja karviaisia, kirsikkaa ja luumua, jotta kaikki 
voivat nauttia sadosta.

1070 Lisää lintutorneja Helsinkiin • 450 000 €
Lintujen havainnointipaikkoja, missä olosuhteisiin 
sovellettu tornirakennelma helpottaisi lintujen 
havainnointia, lisäisi tietopohjaa Helsingin alueen 
linnustosta sekä monipuolistaisi alueiden käyttöä.

1088 Gazebos in the parks • 600 000 €
Huvimajoja puistoihin, joissa kävijät voivat levähtää 
ja tarvittaessa suojautua säältä. Tarkempi sisältö 
määritellään äänestyksen jälkeen.

Rakennettu ympäristö
544 Rajasaaren koirapuisto turvalliseksi liikkua • 
88 000 €
Koirapuiston ympäri kulkeva polku kunnostettaisiin 
ja valaistaisiin siten, että liikkuminen olisi turvallista 
pimeinäkin vuodenaikoina.

712 Inklusiivisia leikkipuistoja Helsinkiin • 400 000 €
Leikkipuistoja kehitetään niin, että kaupunginosista 
löytyisi puisto, joka huomioisi kaikki lapset tarpeineen, 
esteettömyys sekä kuulo-, näkö-, ja puhevammoja 
mahdollisuuksien mukaan.

786 Meidän Stadi - Asukkaiden palaute suunnitelmiin jo 
kaavan aloitusvaiheessa • 150 000 €
Kaava-arkkitehtien, valtuutettujen ja asukkaiden 
kuulemista suunniteltavasta alueesta aloitusvaiheessa 
ennen kuin kaavasuunnitelmaa aletaan laatia, esim. 
tilaisuus verkkoon tai alueen kohtaamispaikkoihin.

883 Kävely ja pyöräily kadunrakennustöissä • 60 000 €
Laaditaan osana työmaiden kehittämisprojektia 
kokemusasiantuntijoiden ja konsultin avulla 
urakoitsijoille ohjeet kävelyn ja pyöräilyn järjestämisestä 
kadunrakennustöissä selkeällä ja turvallisella tavalla.
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962 Lisää pyöräparkkeja kaupunkiin! • 100 000 €
Lisätään turvallisia pyöräparkkeja puistoihin ja koulujen 
pihoihin.

1071 Kohdevaloja kaupunkiin • 200 000 €
Kartoitetaan Helsingin kaupungin kohteita ja julkisia 
veistoksia, joista puuttuu valaistus ja kyltti. Kartoituksen 
jälkeen täydennetään eri kohteiden valaisua ja julkisen 
taiteen kylttejä.

Terveys ja hyvinvointi
545 Ruoka-apu 2.2 • 400 000 €
Koko kaupungin 2 vuoden kokeilu Ruoka-apu 2.2 
vähentää ruokajonoja tiedottamalla olemassa olevista 
jakopaikoista, jakaa tietoa saatavilla olevista palveluista 
ja antaa neuvontaa ruoka-avun saajille.

589 Hyvinvoinnin pysäkit- kaupunkilaisen liikkumista 
edistävä mobiilisovellus • 335 000 €
Liikkumista edistävä sovellus, joka toimii mm. puistoissa, 
bussipysäkeillä ja lenkkipoluilla. Kohderyhmänä ovat 
kaupunkilaiset, jotka haluavat liikkua enemmän sekä 
vinkkejä liikkumiseen lisäämiseksi.

596 Liikkuva neuvontapiste Apu-Paku • 313 000 €
Senioreille suunnattu liikkuva neuvontapiste, joka 
toimii etsivän ja jalkautuvan sosiaalityön, neuvonnan ja 
palveluohjauksen kanavana ja välittäisi tietoa kaupungin 
palveluista erilaisiin tarpeisiin.

639 Voimaantuminen ja Harjun nuorisotalo on 
kulttuurien talo • 115 000 €
Koordinaattori Harjun nuorisotalon toiminnalle ja 
remonttiaikataulun nopeuttamiselle, joka voisi johtaa 
esim. yhteistyöhön oppilaitosten kanssa ja nuorten 
työssäoppimisjaksoihin.

710 Kolmipyöräisiä sähköpyöriä eläkeläisten ja 
vammaisten lainattavaksi seniorikeskuksiin ja 
monitoimitaloihin • 140 000 €
Hankitaan lainattavaksi ikäihmisille ja 
toimintarajoitteisille soveltuvia sähköpyöriä liikkumisen 
edistämiseksi Seniorikeskuksiin ja monitoimitaloihin

726 Ymmärrystä lähiökeskustojen sosiaalisten 
ongelmien ratkaisemiseen • 135 000 €
Haastatellaan lähiöiden keskustoja käyttäviä, jotta 
saadaan tietoa ongelmakäyttäytymistä aiheuttavien 
henkilöiden elämäntavoista, tarpeista ja elämänvaiheista 
sekä suhteesta lähiöön ja sen liikekeskustaan.

735 Asuntoja kaikille helsinkiläisille • 386 000 €
Ara-rahoitteisista asunnoista suurempi osa osoitetaan 
asunnottomille helsinkiläisille sekä niille, joille on jäänyt 
vuokravelkaa. Tarvittaessa räätälöidään tuki, joka 
tuodaan asukkaan omaan asuntoon.

790 Saavutettava SOTE monikielisessä kaupungissa • 
350 000 €
Sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavaksi 
monikielisillä ajanvaraus- ja tulkkauspalveluilla.

795 Moninaisia ja saavutettavia liikuntaryhmiä 
kaupungin eri alueille • 100 000 €
Erityisesti ikääntyvät ja vieraskieliset liikkujat ja 
heille sopivat liikkumisen muodot huomioon ottavia 
liikuntaryhmiä.

875 Pop-up hammashoitoa • 160 000 €
Laajennetaan liikkuvan suunhoidon yksikön palveluja 
asiakasryhmiin, joiden hakeutuminen palveluihin on 
heikentynyt. Hammastarkastuksia ja pienimuotoista 
hammashoitoa esim.  vanhusten hoivayksiköissä.

877 Kouluihin kiertävä nuorisotyöntekijöiden ”kioski” • 
205 000 €
Koulunuorisotyöntekijöiden ”keskustelukioski” 
yläkouluihin , joissa työskenteleville ammattilaiselle 
nuori voisi varata esim. viiden keskustelukerran ajan. 
Vaihtoehtoisesti keskustelua myös chatissa. 

914 Lisää lääkäreitä terveyskeskuksiin • 880 000 €
Puolet OmaStadin kaupungin yhteisestä budjetista 
käytetään (määräaikaisten) terveyskeskuslääkärien 
palkkaamiseen
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917 Hyvä mieli - mielenterveystaitoja ja vertaistukea 
helsinkiläisille • 244 000 €
Kirjastoihin kohtaamispaikkoja mielen hyvinvoinnin 
tueksi, joissa voi oppia sekä keskustella 
mielenterveyteen liittyvistä asioista. Paikoissa 
kokemusasiantuntijan vastaanotto ja osa toiminnasta 
etänä.

929 Tukea nuorten vanhemmille • 150 000 €
Kaupunki asettaisi suositukset rajoituksista lapsille, 
mikä auttaisi vanhempia luomaan itse rajoja. Kaupunki 
palkkaisi helposti tavoitettavia sosiaalialan ammattilaisia 
tukemaan vanhemmuutta.

959 Meidän yhteinen Stadi- The Dösä • 158 000 €
OsallisuusBussi, joka ottaa ihmiset mukaan 
vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Kerätään ideoita 
asuinpaikasta, koulutuksesta ja ajatusmaailmasta 
riippumatta tietopaketiksi, joka on avuksi 
jatkokehityksessä.

976 Online resources for diversity in companies • 
323 000 €
Sivu, josta löytyisi resursseja yrityksille, jotka haluavat 
helpottaa työntekijöidensä integraatiota. Tavoitteena 
olisi tukea yrityksiä, jotka tarvitsevat apua kehittämään 
kansainvälistä työkulttuuria.

1021 Proper lighting (Educational website and ’smart 
lights’ in Helsinki city center) • 60 000 €
Sivu, joka opettaa asukkaille kunnollisen valaistuksen 
tärkeydestä yksityisissä ja julkisissa tiloissa, kuinka 
valaista kotinsa ja unen laadusta. Toteutetaan 
kunnollinen valaistus Sinebrychoffin puistoon.

1079 Opaskoulutusta kävelykierrosten vetämiseen 
ja lisää kävelykierrostarjontaa kaupunginosiin! • 
60 000 €
Paikallisille kaupunginosissa toteutettaville opastetuille 
kävelykieroksille on tarvetta juuri nyt. Kierrosten 
vetämiseen koulutetaan vapaaehtoisia henkilöitä 
Helsingin työväenopiston  kursseilla.

1086 Lemmikinomistamisen tukemisen kehittäminen 
Helsingissä • 40 000 €
Selvitetään, miten lemmikkien omistamista voidaan 
tukea kaupungin kasvaessa. Näkökulma on lemmikin 
terveyttä- ja hyvinvointia tukeva vaikutus ja sen vaikutus 
omistajan hyvinvointiin.

Yhteisöllisyys
571 Rollaattoriralli 2022 - tapahtuma Kansalaistorilla • 
70 000 €
Ikäihmisten kevät-/kesätapahtuma, jossa kilpaillaan 
leikkimielisesti eri luokissa mm. aika-ajo ja taitorata. 
Paras tuunattu rollaattori/kävelykeppi/pyörätuoli 
palkitaan. Lopuksi Mummodisko.

580 Esitys toteutukseen helposti -Äänentoisto- 
ja esitystarvikkeiden lainaustoiminta kaikille 
kaupunkilaisille • 319 000 €
Esitystekniikkapaketit lainattaviksi tapahtumiin 
kaupungin alueella.  Mm. lavat, äänentoiston, valot, 
kuljetuskaluston sekä henkilökunta isoon settiin sekä 
pienempiä, pyörän peräkärryllä kulkevia settejä.

582 Ikäihmisten Tinder - Löydä ystävä! • 170 000 €
Palvelukonsepti, jonka kautta ikäihminen voi löytää 
ystävän ja mielekästä yhdessä tekemistä, ystävää etsivät 
löytävät toisensa.

642 Digitaaliset ilmoitustaulut kaupungin ja 
kaupunginosien käyttöön: pilotointi Puotila, Kulosaari, 
Herttoniemi, Laajasalo ja Mellunmäki • 155 000 €
Digitaalinen ilmoitustaulu kunkin alueen keskeiselle 
paikalle. Infonäyttö sisältäisi mm. aluekartan, tietoa 
tapahtumista sekä liikennevälineiden aikatauluista.

656 Asukastalojen ilta- ja viikonloppukäytön 
toimintamallien kehittäminen • 171 000 €
Kehitetään toimintamalleja, joilla asukastaloja voidaan 
pitää avoinna laajasti myös iltaisin ja viikonloppuina.

657 Yhtä matkaa -iäkkäiden kuljetuspalvelu • 170 000 €
Seniorikeskusten organisoima ekologinen 
kuljetuspalvelu joka motivoisi ja antaisi tukea iäkkäille. 
Työntekijät koordinoisivat kuljetuspalveluita ja 
tarvittaessa tarjoaisivat digitukea.

830 Naapurista tutuksi! • 110 000 €
Palkataan kahdeksi vuodeksi Naapurit tutuksi-
koordinaattori jonka tehtävänän on mm. auttaa seuraa 
etsiviä, yksinäisyyttä kokevia naapureita löytämään 
toisensa.

844 Graffitipuistoja Helsinkiin • 195 000 €
Graffiti ja katutaide puistoja jotka voisivat myös 
toimia samalla skate -puistoina ja tapahtuma sekä 
kulttuurikeitaina. 

846 Asukaslainaamopalvelut • 70 000 €
Lainaamopalveluita asukastaloille, joista 
vaikeassa elämäntilanteessa olevat ihmiset, kuten 
päihdekuntoutujat tai asunnottomat saisivat 
harrastusvälineitä ja/tai erilaisia arjen helpottajia 
lainaksi. 
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881 Karaokea palvelukeskuksiin • 40 000 €
Palvelukeskuksiin Singa-nettikaraokejärjestelmä. 
Helppokäyttöinen karaokesovellus, joka toimii 
millä tahansa tietokoneella tai Applen iPadeilla. 
Palvelukeskuksiin hankittaisiin vaadittavat laitteet.

899 Shakkipöytä, tammipelipöytä • 35 000 €
Shakki- ja tammipelipöytiä Helsingin puistoihin.

912 LÖYDÄ YSTÄVÄ NETTISIVUSTO JA KALASATAMAN 
VAPAAKAUPUNGISSA YSTÄVÄILTAMAT • 170 000 €
Helsingin kaupungin sivustoille ystävän hakusivustot 
ja Kalasataman vapaakaupungissa ystäväiltamia. 
Löydä ystävä- palvelu suunnataan 18 vuotta täyttäneille 
helsinkiläisille. 

933 Matalan kynnyksen kohtaamispaikka • 700 000 €
Matalan kynnyksen oleskelutila Helsinkiläisille jossa 
voisi olla tarjolla aamupalaa ja/tai lämmintä ruokaa, 
terveysneuvontaa, tietokoneet asiointia varten, ja ehkä 
bilispöytä sekä muuta ajanvietettä.

937 Kummimummeja ja vaareja lapsille päiväkoteihin ja 
kouluihin • 121 200 €
Päiväkotien ja koulujen nimetyt Kummimummit ja vaarit 
pitävät kerran kuussa/viikossa oppitunnin mittaisen 
satu- tai lukutuokion. Opettajat sopisivat yhdessä 
kummien kanssa aiheesta.

949 Yhteiset siirrettävät monitoimitilat • 180 000 €
Mukautettava ja liikutettava tila, joka sopisi 
erityisesti perheille, maahanmuuttajien integrointiin, 
nuorien koulutukseen, asukasyhdistyksille, 
vapaaehtoisjärjestöille ja taiteilijoille.

958 Osallisuus 365 - palvelu kokoaa 
toimintamahdollisuudet ja torjuu yksinäisyyttä • 
400 000 €
Kalenteri kertoo vuodenaikojen mukaan osallistumisen 
ja toiminnan mahdollisuuksista, auttaa löytämään 
aktiviteetteja, yhteisöjä, tilaisuuksia, chat-ryhmiä ja jonne 
voi lisätä omia tilaisuuksia.

975 Korttelipihan perustamisopas verkkoon / Online 
Guide for Court Yards • 60 000 €
Palvelu neuvoo yhteispihan perustamisessa ja auttaa 
kehittämään piha-alueita (mm. yhteys korttelin muihin 
taloihin, vaihtoehtoja pihalle, miten kaupunkiluontoa voi 
monipuolistaa ja sadevesiä hallinnoida). 

1004 Multicultural Helsinki (more multicultural 
activities) • 38 800 €
Lisää kursseja englanniksi, joiden aiheena esim. 
vanhemmuus- ja kasvatus, ruoanlaitto, musiikki, 
ulkoaktiviteetit, meditaatio, jooga, hyvinvointi, keskustelu 
Suomessa asumisesta ja suomalaisesta kulttuurista.

1024 Inclusion services for children with special needs 
• 380 000 €
Lisää erityistarpeisten aktiviteetteja, joissa mukana
myös muita kaupunkilaisia, sekä opetusprojekteja
nuorille erityistarpeisista helpottamaan lähestymistä ja
ymmärrystä.

1031 Fairytale Helsinki - Satumainen Helsinki. Koko 
Helsingin yhteinen, leikkiin ja luovuuteen innostava 
kulttuuritapahtuma • 124 000 €
Iloinen ja osallistava, mielikuvitukseen, leikkiin 
ja luovuuteen kannustava koko Helsingin 
kulttuuritapahtuma jonka teemana olisivat sadut, tarinat, 
kansantarinat, satuhahmot. 

1034 Siirrettävä Drive In -leffa joustaa sekä 
poikkeusoloihin että erityisryhmien palvelemiseksi • 
197 000 €
Siirrettävä, säänkestävä ulkoilma-screen 
äänentoistolaitteistolaitteineen leffojen esittämiseen 
ulkotiloissa huhtikuussa ja elo-lokakuussa. 

1058 StadiSeteli elävöittämään koronan kurittamaa 
kaupunkia • 880 000 €
Kaupungin tarjoama ’alekuponki’, joka jaetaan talouksille. 
StadiSetelin voi käyttää missä päin Helsinkiä tahansa.  
Kaupunki määrittelee, mihin StadiSeteliä voi käyttää, 
samoin kuin summan ja voimassaolon.

1060 Selkokielisiä uutisvideoita Helsingin kaupungin 
ajankohtaisista asioista • 102 080 €
Tuotetaan selkokielisiä uutisia kaupungin ajankohtaisista 
asioista, jotka koskettavat kaikkia kaupunkilaisia. 
Esikuvana olisivat Yle Uutiset selkosuomeksi, jotka 
kertovat uutisia helpolla suomen kielellä.

1068 Laput ’Puhun (kieli)’ henkilökunnalla kulttuuri- ja 
sosiaalilaitoksissa • 35 000 €
Kirjastoissa, terveyskeskuksissa ja muissa tärkeissä 
laitoksissa työntekijöillä olisi näkyvillä mitä kieltä he 
puhuvat. Tämä olisi hyödyllistä varsinkin heille, jotka ovat 
juuri muuttaneet Suomeen.
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