
Yhteisölliset tilat ja toiminta 
osallistuvassa budjetoinnissa



Kaupungin tilojen käytön avaaminen 
Osallisuusmallin toimeenpanopäätöksessä todettiin, että kaupungin julkisten palvelutilojen tulisi lähtökohtaisesti olla 
kattavammin käytettävissä asukas- ja yhteisötoiminnan käyttöön. Tilojen helpommat käyttömahdollisuudet olivat 
yleisimpiä teemoja osallisuusmallin valmisteluun liittyneissä kuulemisissa. 

Kaupunginhallitus päätti kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteista 20.8.2018 § 505. Asukaskäytön periaatteilla 
helpotetaan kaupungin tilojen käyttöä asukkaiden kulttuuri- ja kansalaistoimintaan. Periaatteiden pääsääntö on, että 
tilat ovat varsinaisen käyttöajan ulkopuolella kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden 
käytettävissä. Keväällä 2019 valmisteilla olevassa kiinteistöstrategiassa huomioidaan myös kaupungin tilojen 
asukaskäytön edistäminen. 

Tilojen varaaminen, käyttöön liittyvien varausvahvistusten ja sopimusten tekeminen on keskitetty pääkaupunkiseudun 
varaamo.hel.fi-palveluun. Palvelua kehitetään edelleen vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen. Keväällä 2019 
Varaamossa oli varattavissa noin 200 maksutonta tilaa, työpistettä tai laitetta. Nykyisellään palvelussa on vielä 
enimmäkseen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan tiloja ja laitteita. Asukaskäytön periaatepäätöksessä 
kaupunginhallitus kehotti toimialoja huolehtimaan hallinnoimiensa asukaskäyttöön soveltuvien tilojen lisäämisestä 
sähköiseen varausjärjestelmään.

Kaupungin tilojen avaaminen asukas- ja yhteisötoiminnan käyttöön on tärkeää kaupungille. Asian selvittämiseksi ja 
jouduttamiseksi on ollut viime vuosina lukuisia työryhmiä. Kaupunginhallituksen päätös tilojen asukaskäytön 
periaatteista 20.8.2018 koski ensimmäistä kertaa kaikkia toimialoja. Arvioinnin yhteydessä on noussut esille, ettei 
toimeenpano käynnistynyt tarkoitetulla tavalla, koska kokonaisuuden johtamiselta ja hallinnoinnilta puuttuu 
vastuutaho.



Viihtyisyys ja yhteisöllisyys vahvana kaikilla alueilla. 
Ekologisuus & yhdenvertaisuus (koko Hki); turvallisuus 
(Itä, Länsi); elinvoimaisuus (Koilinen)



Ratkaisut: Infran parantaminen & Julkiset hankinnat & 
kunnostaminen  viihtyisyys
Tilaratkaisut  yhteisöllisyys



Kasko Sote Kuva

Leikkipuistot ja perhetalot
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-
avoin-toiminta/leikkipuistot/

Leikkipuistot: ajanviettopaikka ja mielekästä 
tekemistä lapsiperheille ja koululaisille.
Perhetalot: avointa asukaslähtöistä toimintaa 
pikkulapsiperheille, erilaisia kursseja ja ryhmiä 
vanhemmille, lapsille ja alueen 
pikkulapsiperheiden kanssa työskenteleville.

Asukastalot 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/

Kohtaamis- ja tapahtumapaikkoja, joiden 
tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja ehkäistä 
yksinäisyyttä. Ryhmätoimintaa, tapahtumia,
kahvila, päivän lehdet, ohjausta ja neuvontaa 
sosiaalipalveluihin. 
Kaupunginhallituksen päätös 28.9.2015 sosiaali- ja 
terveysviraston hallinnoimien asukastalojen 
säilymisestä soten toimintana. 

Nuorisotilat
https://www.hel.fi/nuoret/fi/Nuorisotalot/

Nuorisotaloilla voit harrastaa, tavata kavereita, 
osallistua kursseille, kerhoihin, retkille ja 
muihin tapahtumiin, tarvittaessa myös apua, 
neuvontaa ja tukea

Työväenopisto opetuspaikat
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-
koulutus/tyovaenopistot/opetuspaikat/

Työväenopiston kursseilla muun muassa kieliä, 
kuvataiteita, kirjallisuutta, kotitaloutta, 
musiikkia, yhteiskunnallisia aineita, liikuntaa ja 
tanssia. 

Monipuoliset palvelukeskukset
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/ikaantyneille/mpk/

Avoimia kohtaamispaikkoja, jotka tukevat 
kotona asumista, edistävät hyvinvointia ja 
lievittävät yksinäisyyden kokemuksia.
Sosiaaliohjaajan palveluohjausta ja -
neuvontaa, vertaistuellista ryhmätoimintaa, 
harrastustoimintaatilaisuuksia, retkiä, 
vapaaehtoistoimintaa

Kirjastot 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/kirjastot/tutustu-kirjastot/

Oodi: tapahtumapaikka, lukemisen talo ja 
monipuolinen kaupunkikokemus. Tietoja, 
taitoja ja tarinoita. Kaikille avoin uuden ajan 
kirjasto on elävä ja toiminnallinen 
kohtaamispaikka.

Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset Kulttuuritalot
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/kulttuuri/kulttuuritalot/

Konsertit, tapahtumat, näyttelyt, elokuvat, 
tanssi, taideopetus.
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https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/
https://www.hel.fi/nuoret/fi/Nuorisotalot/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/tyovaenopistot/opetuspaikat/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyneille/mpk/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjastot/tutustu-kirjastot/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kulttuuritalot/


Suunnitelman nimi Suunnitelman kuvaus

Asukastila 

Kontulankaaren 

päähän

Kaikille avoin, esteetetön, hyvien kulkuyhteyksien lähelle asukastila. Yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus, 

Yksinäisyyden/ulkopuolisuuden tunteen torjuminen, Turvallisuuden tunteen lisääminen alueella, 

Yhdessä tekeminen Monipuolista toimintaa, esim alueliikuntaa, erilaisia teemallisia ryhmiä, 

asukaskahvila, kierrätyskirppis sekä sosiaali- ja terveysneuvontaa. 

Pukinmäen 

elävoittäminen / 

yhteisöllistäminen

Luodaan Pukinmäkeen paikka, jossa alueen ihmiset voivat tutustua toisiinsa, aktivoituvat alueella 

sekä saavat tukea harrastustoimintaan. Kohderyhmänä ovat alueen eläkeläiset, vanhukset, 

maahanmuuttajat, lapsiperheiheet sekä nuoret. Oman kohderyhmänään voisi myös olla 

syrjäytymisvaarassa olevat nuoret aikuiset sekä opiskelijat. Asukastalo voisi toimia Madetojan 

palvelukeskuksessa, jossa on kuntosali, asukastietokone, lounasmyyntiä ja kahvio. 

Tapulin asukastila Erilaisten ihmisten kohtaamisten mahdollistaminen, kotouttamisen edistäminen, syrjäytymisen 

ehkäiseminen, yhteisöllisyyden lisääminen, osallisuuden ja sosiaalisen pääoman kasvattaminen, 

kulttuuritoiminnan vahvistaminen, alueellisen hyvinvoinnin lisääminen, yhteisöllisten työtilojen 

tarjoaminen

Yhteinen asukastila Läntisen alueen asukkaiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisääminen. Asukastila edistää 

kohtaamisia, uusien toimintojen ja harrastusten toteutumista sekä mahdollistaa omaehtoisen 

Kohderyhmänä lapset, nuoret, aikuiset, ikäihmiset, lapsiperheet, yksinäiset ja monikulttuuriset 

henkilöt. Harrastusryhmät, yhdistykset, seurat, yhteisöt jne. 

Treffipaikka Ikäihmisille mahdollisuus ja virikkeitä kohtaamisiin ja yhdessäoloon. Toiminnassa edistetään eri 

ikäryhmien kohtaamista. Toiminta muotoutuu osallistujien tarpeita ja toiveita kuunnellen ja innostaen 

vapaaehtoistoimijoita ja yhteisöjä mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.Tavoitteena on 

lisätä ikäihmisten hyvinvointia ja vähentää heidän yksinäisyyttään, lisätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. 

Tavoitteena on luoda toimintamalli ja toimintaa, joka ennaltaehkäisee yksinäisyyden tunteita ja 

vähentää sairastumisen riskiä..



Kasko
Suunnitelman nimi Suunnitelman kuvaus

Yhteisöllinen asukastoiminta 

ja perhekahvila

Kulosaaren alueelta puuttuu yhteisöllisiä ulko- ja sisätiloja, joissa perhekahvila voisi kokoontua, 

lapset ja aikuiset voivat harrastaa, partiolaiset kokoontua ja iäkkäämmät ihmiset tavata toisiaan. 

Eväskeidas koululaisille Eväskeidas on keskustaan retkille saapuville oppilaille tarkoitettu turvallinen ja yhteisöllinen paikka 

nauttia retkieväitä. Se voidaan sisällyttää nykyisiin kaupungin rakennuksiin keskustassa tai sille 

voidaan rakentaa oma palvijonki.Tila toisi koululaisille ratkaisun käytönnön pulmaan eväiden 

nauttimisesta ja mahdollisuuden pienimuotoiseen asioiden koontiin päivän aikana. 

Rouhea työtila Rouhea työtila/ useampia työhuoneita, joissa voi tehdä kaikenlaista "likaisia" tai suuria 

työ/askarteluja, mitä ei voi tehdä esim kerrostalo asunnossa.

MAU Malmi Unity Gutsy Go interventioviikot (x2) Malmin peruskoulun 8-9-luokkalaisille tarjoavat vaikuttamisen väylän 

nuorille. Interventioviikot synnyttävät nuorissa halun jatkaa rauhantekoja omassa ympäristössään. 

Jatkon kannalta on tärkeää, että toimintaa tuetaan monialaisesti ja siihen varataan resurssia. 

(Opettajat, vanhemmat, nuorisotyö, me-hanke, ym.)

Avoin ateljee 

kuvataideharrastajille

Tavoitteena olisi tarjota alueen kuvataiteen harrastajille paikka, johon tulla tekemään kuvataidetta ja 

toisaalta myös verkostoitumaan muiden harrastajien kanssa. 

Kaikille kaupunkilaisille avoin 

nikkariverstas

Kaikille avoin nikkariverstas, jossa kaupunkilaiset voivat tehdä puusta uutta ja kunnostaa vanhaa. 

Omatoimisen työskentelyn lisäksi verstaalta tulisi halutessaan saada henkilökohtaista ohjausta ja 

opastusta mm. koneiden turvallisesta käytöstä ja työtavoista. 

Puutyötilat avoimiksi kaikille 

kaupunkilaisille

Avataan koulujen puutyötilat avoimiksi kaikille kaupunkilaisille iltapäivisin ja iltaisin, kun niissä ei ole 

koulukäyttöä tukisi harrastuneisuutta, sekä yleisemmin käsityötaitojen kehitystä ja ylläpitoa. 

Koulujen käsityöluokat 

harrastuskäyttöön

Avataan koulujen käsityöluokat harrastuskäyttöön iltaisin ja viikonloppuisin. 



Suunnitelman nimi Suunitelman kuvaus

Jätkäsaaren 

kirjastosta uuden 

ajan asukaskeskus

Pilottikokeilu Jätkäsaaren kirjasto monipuolisena harrastusmahdollisuuksia ja palveluita tarjoavana uuden ajan 

asukaskeskuksena. Esikuvina Oodi-kirjasto ja uudet asukastalot (esim. Maunula-talo). Kirjaston yhteyteen 

yhteisöllisyyden ja asukastoiminnan koordinaattori, joka pilotoi ja kartoittaa kirjaston palvelutarjonnan 

kehittämismahdollisuuksia

Vapaa-ajantila 

Katajanokan 

nuorille

Nuorille soveltuvat, matalan kynnyksen oleskelutilat.  Kohderyhmänä Katajanokan ja Kruununhaan nuoriso, n. 9-

17-vuotiaat.

SIEMEN. Oodi-

kirjastossa oleva 

terapeuttisten 

kohtaamisten 

huone/tila.

Siemen olisi Oodi-kirjastossa oleva huone/tila, jossa olisi mahdollista keskustella ammattilaisen (psykologi, 

psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti) kanssa mieltä askarruttavista asioista, pyrkiä löytämään elämän pulmiin ja 

solmuihin ratkaisuja - kirjastossa kun ollaan - myös kirjallisuusterapeuttisin keinoin. 

Nuorten kahvila 

"Ekokoti" Helsingin 

keskustaan

Yläaste- ja lukioikäisille suunnattu kahvila ja kohtaamispaikka, joka sisältää kierrätyspisteen ja mahdollisuuden 

nuorten musiikkiesityksille. 

Suomenlinnan 

liikunta-ja 

virkistyspalvelut 

kuntoon

Suomenlinnaan rakennettu liikuntatila on nyt vuokrattu muuhun käyttöön, koska sen ylläpito liikuntatilana ei ole 

osoittautunut mahdolliseksi nykyisillä reunaehdoilla. Selvitetään, miten se voitaisiin palauttaa asukkaiden 

liikuntakäyttöön taloudellisesti ja toiminnallisesti mielekkäällä tavalla. 

Puotilan olkkari Puotilan Olkkari on olemisen, harrastamisen ja käsin tekemisen paikka. Olkkarissa on erityisesti koululaisille ja 

nuorille suunnattua toimintaa. Olkkari tarjoaa nuorille viihtyisän ja turvallisen paikan ajanviettoon aikuisten 

läsnäollessa. Asukaskahvila, kädentaitojen verstas ja ryhmätila ovat porrastetusti kaiken ikäisten asukkaiden 

käytössä. 

Vuosaaren elävä 

kartano

Nordsjön kartanon päärakennuksen saaminen asukkaiden käyttöön. Suuri ja monikäyttöinen rakennus 

mahdollistaisi musiikki- ja bänditoimintaa, kesäteatteria, nuorison ja muidenkin eri-ikäisten kokoontumista, 

yhdistysten tapahtumatoimintaa, pienimuotoista kahvilatoimintaa sekä erilaista harrastustoimintaa. 



Popup-Olohuone Popup-olohuone tarjoaisi joustavat tilat erilaisille tapahtumille ja toiminnoille. Tämän suunnitelman puitteissa 

saataisiin testattua, onko konsepti houkutteleva. Esimerkiksi voitaisiin järjestää lavatansseja, pieniä konsertteja, 

luentoja jne. Tapahtumat toisivat myös yhteen eri ikäluokkia uudella tavalla. Kaupungin ei tarvitsisi vuokrata itse 

tiloja vaan yhteisöt hoitaisivat tilat tapauskohtaisesti. 

Puistolan 

yhteisöprojekti 

"Osallisuus 

kahvila Nurkka"

Puistolan nuorisotyön edistämiseen ja luodaan uusi toimintamalli nuorisokahvilatoiminnan ympärille. Osallisuus 

kahvilassa toimii alueen koordinaattori, joka kutsuu eri alueen toimijat mukaan iltaisin kahvilaan. Eri teemojen 

ympärille rakentuva kahvila tukee jo olemassa olevaa Puistolan peruskoulun Nutaa. 

Fallkullasta 

kaikenikäisten 

kohtaamispaikka

Fallkullan kotieläintila kehittyy kaikenikäisten kohtaamispaikaksi. Alueen rakennukseen perustettava olohuone 

mahdollistaa järjestöjen välisen yhteistyön kaupungin palvelutoimijoiden kanssa. Nuorten toimintojen oheen 

tuodaan kaikenikäisille sopivaa tietoa ja toimintaa. Rakennetaan siltoja nuorten ja ikääntyneiden ja lapsiperheiden 

välille. 

Asukastalo 

Kannelmäkeen

Tilassa järjestetään asukkaiden hyvinvointia edistäviä toimintoja kuten, taide- , kirjallisuus-, käsityö- ja kielipiirejä. 

Tila tarjoaa käyttöön av-välineitä. Siellä on musiikkiharrastustila ja erillinen puu- ja tekstiilityötila sekä kangaspuita. 

Asukastalo 

Pohjois-Haagaan

Pohjois-Haagaan kaikille asukkaille avoin harrastus- ja toimintatila. Tila olisi avoinna myös iltaisin ja sieltä löytyisi 

mm erilaisia liikuntaryhmiä, luontotoimintaa, vertaisryhmiä, kierrätyspiste sekä mahdollisuuksia osallistua 

ympäristönhoitotalkoisiin. Tarjotaan mahdollisuus harrastaa, toimia yhteisössään ja voida hyvin. 

Yhteinen 

yhteisökoordinaatt

ori Etelä-Haagaan 

ja Pikku-

Huopalahteen, 

asukastila Etelä-

Haagaan

Koordinaattori kerää yhteen yhdistyksiä ja aktiivisia asukkaita ja kartoittaa, millaiselle toiminnalle on kysyntää. 

Hän tuo yhteen samanlaisesta toiminnasta kiinnostuneita asukkaita ja auttaa heitä toiminnan alkuun. Lisäksi hän 

koordinoi jo olemassa olevaa vapaaehtoistoimintaa, esim. käsityö-, ompelu-, taide-, laulu-, kirjallisuus-, kieli- ja 

liikuntapiirejä sekä pienimuotoista it-tukea. 

Asukaspuistoihin 

toimintaa kaikille 

Yhteisöllisyyttä kyläläisille. Nuorille ohjattua toimintaa - sellaista, mistä nuoret ovat kiinnostuneita. Eläkeläisille ja 

vanhuksille paikka yhteisölliseen toimintaan. 

International Multi

cultural Center

Need for one international multicultural center, symbolic in terms of architecture, to promote diversity in social, 

multi-cultural activities and tourism. 



Suunnitelman nimi Suunnitelman kuvaus

Urbaaneja, tyhjiä tiloja harrastamiseen, 

luovuuteen ja kylätoimintaan

Etsitään mm. uusia ratkaisuja nykyisten kaupungin tilojen 

asukaskäytön tehostamiseksi ja kehittämiseksi ja 

mahdollisesti tukea tilojen lyhytaikaista vuokraamista. 

Vallilan, Hermannin ja koko keskisen alueen 

toimitilojen kartoitus ja kehittäminen

Talvikauden 2019-2020 aikana palkataan kaupungille 

joko tilaluotsi/koordinaattori tai muu erillinen 

projektihenkilö Keskisen alueen tilakartoitukseen- ja 

suunnitteluun. 


