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1. JOHDANTO - TURVALLISUUSSUUNNITTELUN TAUSTAT ITÄ-
HELSINGIN LÄHIPOLIISIPILOOTTI-ALUEELLE

Poliisin valtakunnallisen lähipoliisistrategian (2007) ja Helsingin poliisilaitoksen strategis-
ten linjausten mukaisesti uuden lähipoliisimallin kokeilu aloitettiin Itäkeskuksen poliisi-
piirin alueella vuonna 2007, ajanjaksolla 27.8.2007- 31.9.2008.  Pilottijakson myönteisten
kokemusten perusteella ryhmä jatkaa toimintaa normaalina kehittämistoimintana.  Lähi-
poliisipilotin toiminta-alue on Kontula, Kivikko, Kurkimäki, Myllypuro, Itäkeskus, Marja-
niemi, Vartiokylä, Vartioharju, Puotinharju, Puotila ja Roihupellon teollisuusalue. Pilotin
kohderyhmänä ovat alueella asuvat sekä siellä toimivat tai liikkuvat kansalaiset, viran-
omaiset ja muut tahot. Lähipoliisiryhmässä työskentelee neljä vanhempaa konstaapelia ja
yksi ylikonstaapeli, joka toimii ryhmän lähiesimiehenä.

Lähipoliisipilotin yleisenä tavoitteena oli kehittää aiemman aluepoliisijärjestelmän tilalle
nykyaikaan paremmin soveltuva lähipoliisimalli. Pilottivuoden päätavoitteena oli verkot-
tuminen ja alueen turvallisuussuunnitelman laatiminen Helsingin kaupungin turvalli-
suusstrategian 2006 ja poliisin valtakunnallisen lähipoliisistrategian mukaisesti.
Itäkeskuksen lähipoliisipilotin laajempi ja yhteiskunnallispoliittisesti merkittävä viiteke-
hys oli sisäisen turvallisuuden ohjelma Arjen turvaa 2004 sekä 8.5.2008 päivitetty, valtio-
neuvoston yleisistunnossa hyväksytty sisäisen turvallisuuden ohjelma Turvallinen elämä
kaikille. Lähipoliisipilotin avulla pyritään vastaamaan isoihin haasteisiin. Poliisin valta-
kunnallisen lähipoliisistrategian yksi keskeisimpiä tavoitteita on, että lähipoliisitoiminta
on yhtä kuin laadukasta ja tehokasta poliisin perustoimintaa, toisin sanoen lähipoliisitoi-
minnan kantavat periaatteet kansalaisläheisyys, näkyvyys ja / tai tavoitettavuus, laatu ja
tehokkuus tulisi ohjata kaikkea paikallispoliisin toimintaa.

Pilotin missio on alueen turvallisuuskehityksen kokonaisvaltainen haltuunotto suunnitel-
mallisella, laaja-alaisella verkostoyhteistyöllä. Pilottiajanjakson visiona on ”yhdessä mui-
den viranomaisten ja toimijoiden kanssa luoda toimiva alueellinen turvallisuusyhteistyön
toimintamalli, joka soveltuu laajemmin käyttöön otettavaksi uudeksi lähipoliisimalliksi
Helsinkiin”. Lähipoliisimalli- ryhmä ei suorita hälytystehtäviä, vaan ryhmän tehtävänä on
keskittyä näkyvään katurauhan, liikenteen ym. valvontaan sekä sidosryhmäyhteistyöhön
omalla vastuualueellaan. Ryhmä tekee suunnitelmallista, ongelmakeskeistä, ennakointiin
ja varhaiseen puuttumiseen perustuvaa turvallisuusyhteistyötä alueen viranomaisten ja
muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Lisäksi ryhmän tehtäviin kuuluvat ennalta estävä
toiminta rikoksissa, suojausneuvonta, koulutus ja valistus sekä rikosuhrien neuvonta.

Pitkän aikavälin visiona pilotilla on, että uuden lähipoliisimallin avulla alueen rikokset,
häiriöt ja muut ongelmat laskevat samalle tasolle kuin muilla piirin lähipoliisialueilla vuo-
teen 2017 mennessä. Pitkän aikavälin visio on haasteellisempi kuin miltä se näyttää, kos-
ka alue on poliisin hälytystehtävien ja rikosilmoitustilastojen perusteella Helsingin haas-
tavimpia poliisin toimintaympäristöjä.

Lähipoliisi-pilottihankkeesta on valmistunut seurantaraportti 18.2.2009. Tämä paikallinen
turvallisuusanalyysi sekä varsinainen turvallisuussuunnitelma ovat lähipoliisipilotin lop-
puraportin liite numero 15.
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1.1. Yhteistyön perinteet

Sosiaaliset ongelmat tulivat näkyviksi ja aiheuttivat Itä-Helsingissä viranomaisille korjaa-
van työn ja myös yhteistyön tarvetta aikaisemmin kuin muualla Helsingissä. Maaseudulta
muutti 1960-1970 –luvuilla joukoittain ihmisiä  pääkaupunkiin. Kaupunki rakennutti sil-
loin paljon kaupungin asuntoja Itä-Helsinkiin ja muille rakentamattomille laita-alueille.
Asukkaiksi tuli pienituloisia ja sosiaalisesti heikommilla olevia ihmisiä, josta seurasi huo-
no-osaisuuden ja sosiaalisten ongelmien keskittyminen samoille alueille, samoihin lähiöi-
hin.

Perheiden ongelmat ja lastensuojeluasiat olivat ensimmäisiä poliisin ja sosiaalitoimen yh-
teistyön kohteita 1980-luvun lopulla. 1990-luvun alkupuolella ryhdyttiin kiinnittämään
huomiota kotihälytystehtävien suureen määrään Itä-Helsingissä suhteessa muihin aluei-
siin Helsingissä. Yhteistyön koordinoijana toimi alussa sosiaalipäivystys ja erityisesti toi-
mistopäällikkö Olli Salin.

Vuosina 1994-1997 toteutettiin poliisin ja sosiaalipäivystyksen yhteisvoimin Myllypuro – ja
Vuosaari –projektit, joiden kohderyhmänä olivat rikoksilla, huumeilla tms. oireilevat nuo-
ret. Molemmissa projekteissa oli mukana muita viranomaisia ja alueen toimijoita, sekä las-
ten vanhempia. Projektien tulokset olivat erittäin hyviä - ensimmäiset onnistumisen ko-
kemukset yhteistyöstä oli saatu. Myllypuro-projektin yhteydessä havaittiin, että monesti
näpistys on ensimmäinen näkyvä oire lapsen tai nuoren ongelmista. Sosiaalipäivystys
aloitti 1995 näpistelyprojektin Itäkeskuksen kauppakeskuksessa. Työmuoto on sittemmin
vakinaistettu ja kattaa koko Helsingin.

Kotihälytystehtäviä kartoitettiin sosiaalipäivystyksen ja Itäkeskuksen poliisin yhteistyöllä
useiden vuosien ajan, kunnes keväällä 1998 se siirrettiin Itäisen ja Kaakkoisen sosiaali-
keskuksen tehtäväksi. Siitä lähtien on Itä-Helsingissä toiminut poliisin ja sosiaalitoimen
säännöllisesti kokoontunut yhteistyöryhmä. Poliisin ja sosiaalitoimen yhteistyötä syven-
nettiin yhteisesti suunnitellussa ja toteutetussa kotikeikka –pilottikoulutuksessa vuonna
2001.

Itäkeskuksen aluepoliisit ovat tehneet yhteistyötä eri viranomaisten ja asukkaiden kanssa
vuodesta 1987. Itäkeskuksen aluepoliisitoiminta sai tästä työstä Itä-Helsingin Uutiset –
lehden vuosittain jakaman Itä-Helsinki –palkinnon vuonna 1998.

Vuosina 1998-2001 suunniteltiin ja toteutettiin sosiaalitoimen vetovastuulla maahanmuut-
tajien kansalaistaitokoulutushanketta, jossa myös poliisi oli aktiivisesti mukana.

Sosiaalitoimen puolelta suuren panoksen sosiaalitoimen toimintamallien sekä viranomai-
syhteistyön kehittämiseen on antanut Raili Metsälä, pitkäaikainen Itäisen sosiaalikeskuk-
sen päällikkö. Poliisin ja Itäisen sosiaalikeskuksen pitkäaikaisen työn tuloksena Itäkes-
kuksen poliisiasemalle saatiin lopultakin vakituinen sosiaalityöntekijä vuonna 2002.

Klaari Helsinki projektin käynnistyminen Itä-Helsingissä 1999 avasi uuden oven mo-
niammatillisen yhteistyön rintamalla. Klaari tukiryhmien toiminta sekä alueen koor-
dinaattoreiden työpanos on mahdollistanut yhteistyön laajentamisen ja syventämisen
2000-luvulla. Rohkeuskoulutus- ja nuorten pelikenttä –mallien avulla on löydetty yhtenäis-
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tä näkemystä ja puuttumismallia erilaisiin perheiden, lasten ja nuorten ongelmiin Itä-
Helsingissä.

Ilman yhteistyön perinteitä, pitkäjänteistä verkostotyötä, henkilökohtaista tuttuutta ja
luottamusta ei tämän kaltaisen turvallisuusyhteistyöhankkeen käynnistäminen olisi ollut
mahdollista. Pohjaa yhteistyölle ovat vuosien aikana luoneet sadat eri tahoilla aktiivisesti
ja suurella sydämellä toimineet henkilöt.

1.2. Turvallisuussuunnittelun organisoituminen

Lähipoliisipilotin yhtenä tavoitteena oli paikallisen turvallisuusyhteistyömallin ja siihen
liittyvän turvallisuussuunnitelman luominen. Turvallisuussuunnittelutyö aloitettiin yh-
teistyökumppaneiden kartoituksella. Sen jälkeen valittiin keskeiset viranomais- ja muut
toimijat, joita tarvitaan suunnitteluvaiheessa. Näiden kohderyhmien edustajat kutsuttiin
verkostokokoukseen 14.11.2007. Heille lähetettiin myös ennakkotehtävä, jossa tuli pohtia
mm. alueen keskeisiä ongelmia sekä yhteistyökäytäntöjä oman toiminnan näkökulmasta.

Verkostokokouksessa käsiteltiin pilottialueen turvallisuus- ja yhteistyötilannetta ennakko-
tehtävien pohjalta. Kokouksessa päätettiin viisi (5) tuvallisuuden osa-aluetta, joihin yhteis-
työn voimavarat kohdennetaan: 1) Perheiden turvallisuus 2) Lapsiin ja nuoriin liittyvä
huoli 3) Päihde-, huume- ja moniongelmaiset henkilöt 4) Ympäristön turvallisuus sekä 5)
Liikenneturvallisuus.

Mikään toiminta ei suju ilman suunnitelmaa, organisointia ja johtamista. Päätettiin perus-
taa turvallisuussuunnittelun johtoryhmä ohjaamaan turvallisuussuunnitteluprosessia.
Johtoryhmän puheenjohtajana toimi Itäkeskuksen poliisipiirin johtaja. Turvallisuuden osa-
alueille perustettiin alatyöryhmät, joiden puheenjohtajiksi valittiin ko. sektorin aluepääl-
likkö/asiantuntija. Alatyöryhmien tehtävänä oli valmistella turvallisuusanalyysi omalta
osa.-alueelta, jonka pohjalta turvallisuussuunnitelma laadittaisiin.

Turvallisuussuunnittelun rakenne, organisaatio ja johtaminen;
Turvallisuuden osa-alueet ja työryhmien JOHTOVASTUUT

Turvallisuus-
suunnittelun
johtoryhmä

POLIISI

Perheiden
ongelmat
-työryhmä

SOSIAALI-
VIRASTO /

SOSIAALIASEMA

Lapsiin ja
nuoriin liittyvä
huoli -työryhmä

SOSIAALI-
VIRASTO /

PERHEKESKUS

Mielenterveys-
huume- ja moni-

ongelmaiset
henkilöt

-työryhmä
TERVEYSKES-
KUS/ PSYK.PKL

Ympäristön
turvallisuus
-työryhmä

POLIISI

Liikenne-
turvallisuus
-työryhmä
KAUPUNKI-

SUUNNITTELU /
LIIKENNE-

SUUNNITTELU-
VIRASTO.
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Alatyöryhmät raportoivat työstään säännöllisesti sekä esittivät väli- ja loppuraportit johto-
ryhmälle asetetun aikataulun mukaan. Alatyöryhmien vetäjät olivat yhtä lukuun ottamat-
ta johtoryhmän jäseniä, joten tieto kulki hyvin koko ajan. Lisäksi puheenjohtaja oli muka-
na neljän alatyöryhmän kokouksissa alkuvaiheessa. Turvallisuussuunnitelman laatimista
varten perustettiin erillinen turvallisuussuunnitelma-työryhmä, jonka sihteeriksi saatiin
projektisuunnittelija Kristina Westerholm Helsingin kaupungin hallintokeskuksen turval-
lisuus- ja valmiusosastolta.

Tämä paikallinen turvallisuusanalyysi on kartoitus Itä-Helsingin ja erityisesti lähipoliisipi-
lotin alueesta ja on toiminut pohjana lähipoliisipilottialueen turvallisuussuunnitelmalle.

2. VELVOITE TURVALLISUUSTYÖHÖN

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 23.10.2006 vuosille 2007-2010 turvallisuusstrategi-
an ”Helsinkiläisten arkiturvallisuus”. Kaupunginhallitus kehotti kaikkia virastoja ja lai-
toksia huomioimaan turvallisuustavoitteet omissa toimintasuunnitelmissaan ja strategi-
oissaan sekä talousarvioissaan. Erityistä kokonaisvastuuta turvallisuusstrategiassa edelly-
tetään usealta toimijalta:

PAINOPISTE KOKONAISVASTUUTAHOT
Koettu turvallisuus Kaupunkisuunnitteluvirasto

Rakennusvirasto
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat sekä palokuolemat Terveyskeskus
Pelastuslaitos

Yritysten toimintaympäristö Kaupunkisuunnitteluvirasto
Helsingin seudun kauppakamari

Rikollisuus ja väkivalta Sosiaalivirasto
Helsingin kihlakunnanpoliisilaitos

Liikenneturvallisuus Kaupunkisuunnitteluvirasto
Nuorisoasiankeskus
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos

(Lähde: Helsinkiläisten arkiturvallisuus: Helsingin kaupungin turvallisuusstrategia,
5/2006 )

Turvallisuusstrategian toteutumisen seuranta- ja koordinaatiovastuu on Helsingin kau-
pungin hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosastolla.

Syrjäytyminen on tunnistettu yhdeksi merkittävämmäksi turvallisuuden uhaksi. Myös
Helsingin kaupungin yhteisstrategioissa, jotka sitovat kaikkia hallintokuntia, syrjäytymi-
sen ehkäisy on nostettu kaupungin palveluiden keskeiseksi haasteeksi.

”Helsingin palvelujen kehittämisen keskeinen haaste on syrjäytyminen, joka merkitsee,
että ihmisten huono-osaisuus ja sosiaaliset ongelmat kasautuvat samoille alueille, väestö-
ryhmille tai yksittäisille ihmisille. Yksittäisen ihmisen kannalta syrjäytyminen merkitsee
koulutuksen, työn, sosiaalisten suhteiden ja kulutuksen ulkopuolelle joutumista niin, että
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hänen toimintamahdollisuutensa supistuvat. Maahanmuuttajien kohdalla kyse on usein
omasta kulttuurista vieraantumisesta sekä jäämisestä valtayhteisön ulkopuolelle. Syrjäy-
tyminen tuo mukanaan myös heikkoa kiinnittymistä yhteiskuntaan ja vaikutusmahdolli-
suuksien ulkopuolelle joutumista. Onnistuminen syrjäytymisen ehkäisyssä lisää asukkai-
den omatoimisuutta ja voimaantumista sekä turvallisuutta. Lisäksi se vähentää yhteis-
kunnan tuen tarvetta.”

”Strategia merkitsee, että tunnistetaan elämänkaaren eri vaiheissa olevat syrjäytyneet tai
syrjäytymisvaarassa olevat ja kohdistetaan voimavaroja näihin, tuetaan osallisuutta,
kumppanuuksien syntymistä ja asukkaiden tasa-arvoisuutta sekä haetaan tehokkaita ja
uusia toimintatapoja ongelmien ratkaisemiseksi verkostoitumisen, tutkimuksen ja kokeilu-
jen kautta. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen pienentää syrjäytymisen
riskiä.”

Tärkeät toimenpidekokonaisuudet ovat:
Voimavarojen suuntaaminen syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville henki-
löille ja ryhmille (esim. moniongelmaisiin lapsi- ja maahanmuuttajaperheisiin koh-
distuvat toimenpiteet, varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen joustava koulun alku-
kokeilu).
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet (esim. maahanmuuttajien kotouttaminen, terveys-
palvelujen käytön eriarvoisuuden selvittäminen, oppijoiden, oppilaitosten ja lähiyh-
teisön yhteistyön tukeminen, aktiivisen ja omatoimisen kansalaisuuden edistämi-
nen)
Kaupungin virastojen keskinäisen sekä pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyön pa-
rantaminen (esim. vanhusten omatoimista selviytymistä edistävä innovaatioympä-
ristö -hanke, kotouttaminen, pääkaupunkiseudun kaupunkien työnjaon järkiperäis-
täminen koulutuspalvelujen tuottamisessa)
Syrjäytymisvaarassa olevien työllistymisen edistäminen (esim. puutteellisen  elä-
mänhallinnan ja opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, pitkäaikais-  ja nuorisotyöt-
tömyyden vähentäminen)
Asuinalueiden kehittäminen ja asukkaiden omatoimisuuden tukeminen asuinaluei-
den eriarvoistumiskehityksen ehkäisemiseksi (esim. asuinalueiden perusparannus-
hankkeet, viihtyvyyden ja turvallisuuden parantaminen, asukastoiminnan tuki, eri-
tyisasumisen tasapuolinen sijoittaminen eri asuinalueille).”

(Lähde, suora lainaus: Kaupunginhallituksen mietinnöt 4-2008, Talousarvio vuodelle 2009,
Taloussuunnitelma vuosiksi 2009-2011, Kaupunginjohtajan ehdotus 42; 44-45).

Kunnan velvollisuus järjestää peruspalvelut perustuu lainsäädäntöön. Lisäksi viranomais-
ten toimintaa ja toimivaltuuksia säätelevät omaa toiminta- ja palvelusektoria koskevat lait
ja alemman asteiset säännökset. Jokaista viranomaista koskevassa omassa lainsäädännös-
sä on säännökset tietojen vaihdosta, virka-avusta yms. Viranomaisten välistä moni- tai
poikkihallinnollista yhteistyötä raamittavaa lainsäädäntöä ei ole olemassa. Väljiä sään-
nöksiä yhteistyöstä löytyy joitakin, esim. päihdehuoltolain 9 § velvoittaa viranomaisia yh-
teistyöhön päihdehaittojen ehkäisemiseksi hyvin yleisellä tasolla.

Nykytilanteessa viranomaisten yhteistyövelvoite perustuu yhteiskunnan strategioiden
kautta tulevaan hallinnonalakohtaiseen ohjaukseen. Tämä ei ole riittävää – selkeä yhteis-
työvelvoite ja pelisäännöt puuttuvat. Paikallistason yhteistyön koordinaation, organisoin-
nin ja johtamisen puutteita ei saada toimiviksi ilman lainsäädännön selkeyttämistä. Moni-
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en keskeisten viranomaisten toimialakohtainen lainsäädäntö koskee lähes pelkästään kor-
jaavaa työtä. Ehkäisevän, varhaisen huolen ja puuttumisen lainsäädäntö puuttuu täysin.

3. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Tuvallisuussuunnittelun maantieteellinen alue on sama kuin Helsingin Itäkeskuksen po-
liisipiirissä syksyllä 2007 aloittaneen lähipoliisipilotin toiminta-alue eli käsittää Vartioky-
län ja Myllypuron peruspiirit sekä Mellunkylän peruspiiristä Kontulan, Kivikon ja Kurki-
mäen osa-alueet. Pilottialue on osa Itä-Helsinkiä. Toimintaympäristökuvaus koskee tästä
syystä koko Itä-Helsinkiä. Silloin kun pilottialueen toimintaympäristö eroaa oleellisesti
muusta Itä-Helsingistä, se tuodaan esiin turvallisuuden osa-aluekuvauksissa.

Itä-Helsingin alue käsittää kaakkoisen ja itäisen suurpiirin eli Kulosaaren, Herttoniemen,
Laajasalon, Vartiokylän, Myllypuron, Mellunkylän ja Vuosaaren peruspiirit. Vuoden 2009
alusta lukien alue käsittää myös Sipoon liitosalueen ja Vantaalta siirtyvän Västerkullan
kiilan. Pinta-alaltaan alue on tällöin noin 90 neliökilometriä, mikä on noin 42 % Helsingin
maapinta-alasta.

Itä-Helsinki on maisemaltaan hyvin merellinen. Helsingin 500 vesialueneliökilometreistä
77 % eli 384 neliökilometriä kuuluu kaakkoiseen ja itäiseen suurpiiriin. Liikuntaviraston
26 uimarannastakin puolet eli 13 on Itä-Helsingissä. Vartiokylänlahden myötä merellisyys
ulottuu myös pitkälle alueen sisään. Maa-alueilla luonto on lähellä ja tutun turvallista vi-
her- ja metsäkaistalealueita kuusi, mänty ja koivupuineen. Merkittäviä ulkoilualueita
muidenkin kuin itähelsinkiläisten käyttöön alueella on muun muassa Uutela, Mustikka-
maa ja Mustavuori.

Vuoden 1950-tietämilla alueella oli vain noin 10 000 asukasta.  Vuonna 1970 alueella asui
jo 110 000 asukasta ja vuoden 2008 alussa luku oli 147 756. Kasvu jatkuu ja väestöennus-
teen mukaan vuonna 2017 alueella asuu noin 160 000 asukasta. Joka neljäs helsinkiläinen
asuu siis Itä-Helsingissä. Väestön määrällisen kasvun lisäksi Itä-Helsingin väestökartta on
muuttunut entistä monipuolisemmaksi alueelle muuttaneen maahanmuuttajaväestön
myötä. Muutos on ollut nopea. Helsingissä asui vuonna 1992 muun kuin suomen- ja ruot-
sinkielisiä 10 714. Heistä 21 % eli 2 232 asuivat Itä-Helsingissä. Vuoden 2008 alussa Hel-
singissä oli muunkielisiä 50 991 ja heistä 36 % eli 18 135 asuivat Itä-Helsingissä.

Maahanmuuttajaväestö muodostavat siis 12 % Itä-Helsingin asukkaista.. Joillakin pie-
nasuinalueilla maahanmuuttajaväestön osuus on yli 20 %, esimerkiksi Meri-Rastilassa,
jossa maahanmuuttajien osuus on 25 %, Kivikko jossa osuus 23 %, Kallahti jossa osuus 22
% ja Itäkeskus jossa osuus on 21 %. Suurin osa Idässä asuvista maahanmuuttajista ovat
virolaisia, venäläisiä sekä eri Afrikan maista tulleita, suurin ryhmä näistä ollen kuitenkin
Somaliasta. Näiden jälkeen seuraavaksi suurin ryhmä ovat Keski- ja Länsi Aasiasta tulleet
maahanmuuttajat.
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Väestö ikäryhmittäin v. 2008
0-17 v 18-24 v 25-64v 65+     yhteensä

Helsinki 95423 57478 334949 80681 568531
% osuus Helsingin väestöstä  16,8%   10,1%   58,9%  14,2%    100%
Kulosaaren peruspiiri     703     276     2014     778     3771
Herttoniemen peruspiiri   4832   2242   15248   3720   26042
Laajasalon peruspiiri   3461   1176     9159   2499   16295
Vartiokylän peruspiiri   4053   1867   11641   3502   21063
Myllypuron peruspiiri   1791     621     4880   1889     9181
Mellunkylän peruspiiri   7480   3618   19690   5606   36394
Vuosaaren peruspiiri   7943   2968   19744   4355   35010
Itäinen+kaakkoinen sp yhteensä 30263 12768   82376 22349 147756

% osuus Itäisen+ kaakkoisen sp:n
väestöstä 20,5%    8,6%   55,8%  15,1%     100%

Itäisen+kaakkoisen suurpiirin
ikäryhmittäisen väestön osuus koko
Helsingin vastaavasta ikäryhmästä 31,7%   22,2 %   24,6 %  27,7 %   26,0 %

(Tilastolähde: Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsingin seudun aluesarjat)

Nykyisen Kaakkoisen ja Itäisen suurpiirin alueet liitettiin, Vuosaarta lukuun ottamatta,
Helsinkiin vuonna 1946. Vuosaari liitettiin 20 vuotta myöhemmin eli vuonna 1966. Alueel-
la oli liitosvaiheessa vain muutama sata pientaloa. Rakentaminen alkoi 1950- luvulla Myl-
lypurosta ja jatkui 1960-luvulla muilla idän alueilla ja jatkuu edelleen.
Nykyinen itähelsinkiläinen asuu pääasiassa kerrostalossa. Alueen asunnoista 83 % on ker-
rostaloissa. Koko Helsingissä asunnoista 86 % ovat kerrostaloissa.
Itä-Helsingin asunnoista 44 % ovat omistusasuntoja tai taloja. Helsingissä vastaava osuus
on 45 %.  Itä-Helsingin asuntokannasta 27 % on aravavuokra-asuntoja. Vastaava luku koko
Helsingissä on 18 %. Itä-Helsingissä sijaitsee 36 % koko aravavuokra-asuntokannasta.
Aravavuokra-asunnoista valtaosa on Helsingin kaupungin omistamia asuntoja.

Alueella on muuta Helsinkiä enemmän työttömyyttä ja näin myös köyhyyttä.  Alueen
kaikki peruspiirit Kulosaarta ja Laajasaloa lukuun ottamatta kuuluvat Helsingin 10-
korkeimman työttömyysasteen peruspiirin joukkoon (Helsingissä on 33 peruspiiriä).
Toimeentulotukea voidaan pitää yhtenä köyhyystason mittarina. Vuonna 2007 alueen vä-
estöstä toimeentulotukea sai 11,7 %, kun koko Helsingin väestöstä toimeentulotukea
sai 8,9 %.  Helsingissä oli vuonna 2007 toimeentulotukea saaneissa perheissä kaikkiaan 12
176 alle 18-vuotiasta lasta. Heistä 5 129 eli 42 % asui Itäisen ja Kaakkoisen suurpiirin alu-
eella.

Itä-Helsingin alue on myös poliisin hälytystehtävien ja rikosilmoitustilastojen perusteella
Helsingin haastavimpia poliisin toimintaympäristöjä. Hälytystehtävien määrä on jatkuvas-
ti noussut. Vuonna 1998 hälytystehtävien määrä oli 28 012 ja vuonna 2007 vastaava luku
oli 42 330. Vastaavaa jyrkkää nousua ei ole tapahtunut muissa piireissä, vaikka nousua on
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ollut nähtävissä kaikissa Helsingin poliisipiireistä. Hälytystehtävistä vuonna 2007 valta-
osa, 14 623, olivat ns. yksilön suojaan kohdistuvia tehtäviä.

Itä-Helsingin aluetta halkoo kaksi isoa Helsingin pääväylää: Itäväylä ja Kehä 1 - Meripel-
lontie. Näiden katujen liikennemäärä ylittää 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ollen pilotti-
alueella enimmillään 60 000 ajoneuvoa Kehä I:llä. Ajoneuvoliikenteen kannalta Kehä I:n
tasoliittymät ovat alueen pahimmat onnettomuuspaikat. Kevyen liikenteen poliisin tietoon
tulevista onnettomuuksista suurin osa tapahtuu kokoojakaduilla, joilla autoliikenne ja sen
kanssa risteävä jalankulkuliikenne on suhteellisen vilkasta.

Julkisia liikennevälineitä käyttävien kannalta Itä-Helsingin liikenneyhteydet ovat hyvät.
Erityismainittava on metro ja hyvät bussiyhteydet sille eri tahoilta aluetta. Itä-länsi poi-
kittaisliikenteessä jokerilinja 550 on merkittävän nopea. Tästä saatujen hyvien kokemus-
ten perusteella poikittaisliikenteen tarjontaa ollaan lisäämässä huomattavasti. Jokeri II
aloittanee liikennöinnin 2012 Vuosaaresta Mellunmäen ja Kontulan kautta Malmille ja
edelleen Myyrmäkeen.

Itäkeskus on alueellinen keskus, mutta se on samalla kauppakeskus, joka on mittakaaval-
taan pohjoismaiden suurin ja tuo paljon ihmisiä muualtakin Itään. Vuositasolla kauppa-
keskuksella on jopa 20 miljoonaa kävijää. Itäkeskuksen kauppakeskuksen lisäksi alueella
on 8 muuta kauppakeskusta: Kontulan, Mellunmäen, Puotilan, Puotinharjun, Roihuvuoren
ja Myllypuron ostoskeskukset sekä Vuosaaren vanha ja uusi ostoskeskus.

3.1. Alueen toimijoita

Alueella on verrattain kattava palveluiden verkko, joka on kuvattu liitteessä 1. Alueen vi-
ranomaistahot ovat pääosin organisoituneet koko Itä-Helsingin käsittäviin yksiköihin ku-
ten esimerkiksi Itäkeskuksen poliisipiiri, Itäinen sosiaaliasema, Itäinen perhekeskus jne.
Alueella toimiva ja omaa aluettaan parhaiten tunteva kenttähenkilöstö lähiesimiehineen
on kuitenkin organisoitunut pienempiin yksiköihin, esimerkiksi Itäisen sosiaaliaseman yk-
sikköjä on pilottialueella kaksi, joista toinen palvelee Mellunkylän peruspiirin aluetta ja
toinen Myllypuron ja Vartiokylän peruspiirin aluetta. Itäisellä perhekeskuksella on kolme
toimipistettä: Kivikko, Herttoniemi-Itäkeskus sekä Vuosaari. Näillä pienalueilla julkisalan
toimijat kohtaavat ja verkostoituvat asukasjärjestöjen kanssa.

Julkiset palvelut kärsivät kuitenkin jatkuvasti työvoimapulasta. Ainakin osittain tähän
vaikuttaa työn kuormittavuus. Resurssijaossa ei ole huomioitu riittävästi asiakkaiden eri-
tyistarpeita, esimerkiksi Stakesin (2006) tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien asiointi
sosiaali- ja terveyshuollossa vie kaksi kertaa enemmän aikaa kuin muulla väestöllä. On
myös huomioitava, että alueella on Helsingin keskitasoa enemmän työttömyyttä ja heikon
tulo- ja varallisuustason väestöä, jolla ei ole mahdollisuuksia hankkiutua yksityispalvelui-
hin, vaan he ovat riippuvaisia julkisista palveluista.

Pilottialueella on myös vahvoja, säännöllisesti kokoontuvia alueryhmiä:

Myllypuron alueryhmä - ryhmään kuuluu Myllypuroseura, Myllypuron kirkko, muita alue-
vaikuttajia sekä kaupungin virkamiehistöä. Ryhmä kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Kool-
lekutsujana toimii Itäisen sosiaaliaseman yhdyskuntatyöntekijä.
Internetistä löytyy kaupunginosasivut ja alueella ilmestyy kerran vuodessa Myllyviesti-
lehti.
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Mellunkylän yhteistoimintaryhmä - ryhmään kuuluu Kontula-seura, Kivikko-seura, Kur-
kimäki-seura, Mellunmäki-yhdistys sekä Vesalan pientaloyhdistys. Näiden lisäksi ryh-
mään kuuluu luottamushenkilöitä sekä kaupungin virkamiehistöä. Säännöllisten kokous-
ten lisäksi ryhmä järjestää aluefoorumeita, tuottavat internetissä kaupunginosasivuja ja
ylläpitävät laajempaa yhteistä alueportaalia. Ryhmä tuottaa myös kerran vuodessa ilmes-
tyvän Kontula-lehden. Ryhmällä on myös aktiivinen yhteys Kontulan ostoskeskuksen yrit-
täjäyhdistykseen.

Herttoniemen alueryhmä - käsittää Herttoniemen lisäksi Roihuvuoren ja johon kuuluu
Herttoniemiseura, Roihuvuori-seura, aluevaikuttajia sekä kaupungin virkamiehistöä.
Alueryhmä kokoontuu noin 4-6 kertaa vuodessa. Koollekutsujana toimii Itäisen sosiaa-
liaseman yhdyskuntatyöntekijä. Alueryhmä järjestää aluefoorumin kaksi kertaa vuodessa
sekä ylläpitää internetissä kaupunginosasivuja ja tuottaa kerran vuodessa ilmestyvän
Herttoniemeläinen - lehden.

Puotila-Seura – Puotila-Seura toteuttaa turvallisuutta, asumisviihtyisyyttä ja lähiyhteisöl-
lisyyttä edistäviä hankkeita pitkällä aikajänteellä. Seuran turvallisuustoimintaa tehdään
seuran johtokunnan vahvistaman kehittämisohjelman puitteissa sen vuosittain valitseman
teemahankkeen muodossa. Nykyiset suunnitelmat ulottuvat vuoteen 2012. Seuran kehit-
tämishankkeisiin liittyviä tietoja voidaan vapaasti hyödyntää Helsingin turvallisuudesta
vastuullisten toimijoiden omissa hankkeissa.

Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen lanseeraama Kulttuuriraide nostaa esille
ja koordinoi Mellunkylän alueella jo olemassa olevia palveluita ja hankkeita sekä tiivistää
paikallisten toimijoiden yhteistyötä niiden edelleen kehittämiseksi. Kulke pyrkii osaltaan
verkostotoiminnallaan lisäämään kotialueen tuntemusta, liittämään eri tahon toimijoita ja
hallintokuntia yhteen yleisen hyödyn ja turvallisuuden lisäämiseksi. Kulttuurikäsitteiden
laajentaminen alueella ja vuorovaikutusrakenteiden kehittäminen kuten esim. Kulken
mahdollistama alueportaali on olennainen osa Kulttuuriraide-kokonaisuutta.

3.2. Alueen vahvuudet

Toimintaympäristö voidaan edellä kuvatun perusteella todeta varsin haastavaksi. Alueen
ehdottomana vahvuutena on kuitenkin yhteistyön sujuvuus. Alueella on pitkältä ajalta ko-
kemuksia yhteistyön merkittävyydestä. Alueella on monisäikeiset verkostot ja alueella on
aktiivisia asukasjärjestöjä. Muun muassa Urban- yhteisö aloiteohjelmat ja lähiöprojekti
ovat toiminnallaan vaikuttaneet alueen monien eri tahojen verkostoitumiseen ja myös
kaupungin virastojen välisten rajamuurien madaltumiseen. Itä-Helsinkiä on myös huomi-
oitu hyvin positiivisen diskriminaation – rahoituksen jaossa.1

Yksi Itä-Helsingin ehdottomista vahvuuksista on yhteisöllisyyden tunne, joka myös näkyy
aktiivisena asukasyhdistystoimintana. Monet Itähelsinkiläiset ovat jo useammassa suku-

1 Positiivisen diskriminaation käsite on brittiläisen Richard Titmussin 1960-luvulla lanseeraama käsite, joka perustuu
ajatukseen siitä, että universaalisten hyvinvoinnin etuuksien lisäksi tulisi tarjota kohdennettuja palveluja huonom-
piosaisten aseman parantamiseksi. Suomessa Jorma Sipilä on käyttänyt käsitettä tarkoittamaan sitä, että kunnallista
palvelutasoa nostetaan kompensaatio-mielessä sellaisilla alueilla, jotka ovat segregoituneet muita alueita huonommiksi
asuinalueiksi. Lisäresursoinnin tavoitteena on estää jonkin alueen kielteinen eriytyminen.  (Tapola-Tuohikumpu, 2005,
11-12.)
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polvessa asuneet alueella ja heidän juurensa ovat alueella. Tämä lisää omalta osaltaan yl-
peyden tunnetta omasta kotialueesta ja lisää halukkuutta toimia sen hyväksi.

Kaunis luonto, merellisyyden sekä kauniiden metsä – sekä viheralueiden ansiosta lisäävät
alueen viihtyvyyttä. Alueella on myös runsaasti vapaa-ajan palveluita kuten hyvät liikun-
tamahdollisuudet, muun muassa Liikuntamylly Myllypurossa. Tämän lisäksi pilottialueel-
la on kymmeniä muita liikuntapaikkoja ja alueella toimii vajaa 300 urheiluseuraa.

4. TURVALLISUUSYHTEISTYÖN PAINOPISTE-ALUEET

Turvallisuusyhteistyön kohteiksi päätettiin viisi (5) tuvallisuuden osa-aluetta: 1) Perheiden
turvallisuus 2) Lapsiin ja nuoriin liittyvä huoli 3) Päihde-, huume- ja moniongelmaiset
henkilöt 4) Ympäristön turvallisuus sekä 5) Liikenneturvallisuus.

4.1. Perheiden turvallisuus

Tässä turvallisuussuunnitelmassa perheellä tarkoitetaan yksinasuvia, lapsettomia paris-
kuntia, lapsiperheitä, sekä yksihuoltajaperheitä. Näin määriteltynä pilottialueella asuu
yhteensä 25 133 perhettä. Näistä 11 583 ovat yksinasuvia ja 6 226 lapsettomia pariskuntia.
Lapsiperheitä, joissa vanhemmat asuvat yhdessä ovat 4 733 ja yksinhuoltajaperheitä ovat
2 581. Suurin osa perheistä (kaikki perhetyypit) asuu Kontulassa ja Myllypurossa. Lapsi-
perheitä asuu myös runsaasti Vartioharjussa.

Perheiden suurimmat uhkat ja ongelmat tulevat kodin seinien sisäpuolelta eikä ulkopuolel-
ta. Merkittävimmät kodin sisäiset uhkat ovat:

yksinäisyys
perheväkivalta
vanhemman väen hyväksikäyttö
erityistä huolenaihetta herättää alkoholinkäytön ja perheväkivallan
yhteys

Yksinäisyys - Yksinäisyydestä tunnistettiin sen yhteys masennuksen kehittymiselle sekä
muille mielenterveysongelmille. Yksinäisyys on myös omiaan ohjaamaan ihmistä epämää-
räisen seuran parin, josta saattaa aiheutua yksilölle ennestään lisää ongelmia. Poliisin ko-
tihälytystehtävät kohdistuvat suuresti myös yksinasuvien ja lapsettomien pariskuntien
luokse. Yksinasuvien kotona on useasti ”siipeilijöitä” ja seuranpito voi johtaa ei-toivottuun
käyttäytymiseen.

Yksinhuoltajien yksinäisyys nostettiin työryhmän parissa erityiseksi huolenaiheeksi.
Luonnollisten verkostojen puute aiheuttaa monelle yksinhuoltajalle yksinäisyydentunteita
sekä aiheuttaa tunteen, että on arjessa yksin ongelmiensa kanssa.

Lapsiperheiden jaksaminen - Yhteisenä huolena on myös pienten lasten vanhemmilla ha-
vaittavaa uupumusta, puutteita/ osaamattomuutta/ epävarmuutta vanhemmuudessa sekä
luonnollisten verkostojen puute (isovanhemmat sekä sukulaiset ovat kaukana tai puuttu-
vat) sekä yksinäisyyden kokeminen. Tämä näkyy esim. siinä että lapset ovat pomoja ja
vanhemmat alamaisia, jotka tottelevat kaikessa pieniä ”pomottajia” ja sanelevat mitä van-
hemmat tekevät heille tai mitä he haluavat ja vanhemmat toteuttavat ”nöyrästi kaikki las-
tensa toiveet” mitkä vaatteet hän haluaa ja mitkä lelut käy. Varhaisen tuen tarve on suuri
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sekä lapsiperheiden, että koululaisten osalta. Äidit kokevat riittämättömyyttä, kotityöt pi-
täisi tehdä ja perhettä hoitaa sekä osallistua aktiivisesti kaikkeen muuhun, mm. harras-
tustoimintaan ja olla aktiivinen vaikuttaja ja kaikessa mukana.

Perheväkivalta - Sisäasiainministeriössä maaliskuussa 2006 laaditussa turvallisuussuun-
nittelun mallissa ”Paikallisen turvallisuustyön kehittäminen” todetaan suurimman osan
naisiin kohdistuvasta väkivallasta tapahtuvan kodeissa, joten sitä ei usein mielletä ylei-
seksi turvallisuuskysymykseksi eikä sitä näin ollen ole kattavasti sisällytetty kuntien tur-
vallisuussuunnitelmiin. Työryhmä toteaa, että Helsingin kaupunginhallituksen lokakuussa
2006 hyväksymässä Helsingin kaupungin turvallisuusstrategiassa vuosille 2007-2010
”Helsinkiläisten arkiturvallisuus” ei tunnisteta kotia turvattomaksi muilta kuin kotitapa-
turmien ja palokuolemien osalta. Tässä turvallisuussuunnitelmassa työryhmä haluaa nos-
taa esille erityisenä huolena perheväkivallan sekä siihen useasti liittyvän alkoholinkäytön.

Pilottialueen väestöstä 14,6 % (7 488) ovat muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä. Maa-
hanmuuttoväestö ei ole homogeeninen vaan koostuu lukuisista eri etnisistä ryhmistä, joka
tuo oman haasteellisuutensa työskentelyyn. Maahanmuuttajataustaisissa perheissä tapah-
tuva perheväkivalta nähtiin työryhmässä monimuotoisena. Väkivalta kohdistuu paitsi
vaimoihin niin myös lapsiin ja perheen naimattomiin naisiin. Äidit lyövät myös omia lapsi-
aan, erityisesti afrikkalaisperäisissä perheissä lasten fyysinen kurittaminen on yleistä.
Arabitaustaisissa perheissä todettiin haasteelliseksi naisten vaikea asema perheessä, sekä
kunniaväkivallan uhka. Naisen on vaikea hakea avioeroa miehestään ja yhteisön paine
yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tekee ulkopuolisen puuttumisen perheen asioihin vaike-
aksi. Tietojen saaminen on usein myös vaikeata. Yhteisö tukeutuu perinteisiin käyttäyty-
miskuvioihin ja sulkee helposti poikkeavan joukostaan. Maahanmuuttajien kohdalla huolta
herättää myös kantaväestön vihamielisyys, joka tuntuu monella eri taholla ja vaikuttaa
perheiden elämään.

Vanhemman väen yksinasuminen, hyväksikäyttö, päihteiden käyttö ja väkivalta-
Pilottialueella asuu 3881 yli 65-vuotiasta henkilöä. Näistä, 1 999 on yli 75-vuotiaita. Hei-
dän kohdalla työryhmän huolenaiheeksi nousi lisääntynyt päihteidenkäyttö sekä heihin
kohdistuva väkivalta ja hyväksikäyttö. Usein väkivallan käyttäjä tai hyväksikäyttäjä on
oma aikuinen lapsi. Toukokuussa 2008 valmistuneessa ”Sisäisen turvallisuuden ohjelmas-
sa” todetaan, että ikääntyvät naiset joutuvat kotona useammin väkivallan kohteeksi kuin
ikääntyneet miehet. Lisäksi todetaan, että väkivalta on usein lähisuhteissa tapahtuvaa
väkivaltaa. Väkivallan uhan lisäksi tämä turvallisuussuunnitelman työryhmä haluaa myös
nostaa esille vanhusten turvallisuuteen kohdistuvan toisenlaisen uhan, joka tulee siitä kun
vanhusten luona käy useasti vaihtuvia avustajia. Turvallisuusnäkökulma tulisi ottaa huo-
mioon esimerkiksi tehtäessä ostopalvelusopimuksia näistä palveluista.

5.1.1. Keskeisiä toimijoita

Perheiden turvallisuus ja hyvinvointi liittyy myös vahvasti muiden turvallisuussuunnitel-
man painopistealueisiin. Vastuu perheiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi
löytyy näin ollen toimijoista, jotka on kuvattu liitteessä 2, liitteessä 3 sekä muissa paino-
pistealueiden osioissa.

5.1.2. Nykyisiä hyviä käytäntöjä
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Poliisin ja sosiaalityöntekijän yhteiskotikäynnit - Itä-Helsingin alueella on toiminut vuo-
desta 2006 yhteistyömalli Itäkeskuksen poliisipiirin ja Itäisen sosiaaliaseman välillä, jonka
kautta pyritään vaikuttamaan erityisesti lapsettomien pariskuntien väliseen lähisuhdevä-
kivaltaan. Yhteistyö sai alkuunsa, kun havaittiin että iso osa poliisin kotihälytystehtävistä
kohdistuu samoihin osoitteisiin, joissa usein asuu lapseton pariskunta ja jossa käytetään
runsaasti alkoholia. Usein nämä pariskunnat eivät myöskään ole aktiivisesti minkään pal-
velun piirissä. Yhteistyömallin mukaan alueen lähipoliisi tekee kotikäynnin alueen sosiaa-
lityöntekijän kanssa ja pyrkii tätä kautta ”herättelemään” ihmisiä näkemään oman tilan-
teensa sekä kiinnittämään heidät tehokkaammin olemassa oleviin palveluihin. Yhteistyös-
tä on saatu myönteisiä kokemuksia ja sitä olisi edelleen kehitettävä.

Idän päällikkötapaamiset - Itäkeskuksen poliisin ja itäisen alueen sosiaalitoimen päälli-
köiden säännölliset tapaamiset toimivat yleisinformaation välityskanavana ja yhteistyön
kehittämisen foorumina.

Maahanmuuttoväestön kotoutuminen - Maahanmuuttoväestön työllistyminen vähentää
syrjäytymistä ja voimistaa kotoutumista vaikuttaen näin voimakkaasti perheiden elämään.
Itäisen sosiaaliaseman hallinnoima ESR-työllistämishanke alkoi keväällä 2008 ja kestää
aluksi vuoden 2010 loppuun ja jatkoajalla todennäköisesti vuoden 2013 loppuun saakka.
Projektin henkilöstömäärä on 8. Projektin kohderyhmät ovat Itähelsinkiläiset yrittäjät ja
työttömät maahanmuuttaja-taustaiset asukkaat, työhallinto, sosiaalitoimi, maahanmuut-
tajien perheet, maahanmuuttajajärjestöt, yrittäjäjärjestöt, työyhteisöt ja elinkeinoelämä
Projektissa on mukana Helsingin työvoimatoimisto, Itä-Helsingin Yrittäjät ry, Itäisen Hel-
singin teollisuusyhdistys ry, Suomen Islamilainen neuvosto ry, Inkerikeskus ry,
Pienperheyhdistys ry, Vantaan kaupungin työllistävät ESR-projektit sekä useat muut Hel-
singin kaupungin projektit. Projektin tavoitteet ovat:

Työttömien maahanmuuttajien työllistyminen ja työllistymismahdollisuuksien pa-
raneminen. Työnhakijoiden aktiivisuuden yleinen lisääntyminen.
Asiakkaiden voimaantuminen ja elämänhallinnan paraneminen, osallisuus yhteis-
kunnassa
Yrityksien työvoimapulan helpottuminen
Työvalmentajan toimenkuvan mallintaminen
Verotulojen kasvu ja sosiaaliturvamenojen pieneneminen
Yleisesti kaupungin terveen kansainvälisyyden kehittäminen

Toivo- projekti - Toivo-projektin (2007 – 2009) tarkoituksena on syrjäytymisen riskiryh-
mään kuuluvien mielenterveyden edistäminen ja masennuksen ehkäiseminen. Kohderyh-
mänä ovat Mellunkylän seurakunnan alueen työttömät ja muut riskiryhmään kuuluvat
(esim. vanhukset, päihdeongelmaiset, maahanmuuttajat, yksinhuoltajat ja työssä uupu-
neet). Tarkoituksena on tavoittaa kohderyhmästä erityisesti niitä, joilla osattomuuden
kautta on kohonnut riski sairastua masennukseen tai on jo lievää tai keskivaikeaa masen-
nusta. Projektin aikana on kehitetty ja kokeiltu erilaisia yksilö- ja ryhmätoimintoja, joiden
toivotaan ehkäisevän masennusta ja edistävän yhteisöllisyyttä ja henkistä hyvinvointia.

5.1.3. Erityiset kehittämiskohteet

Viranomaisten koulutus - Keskeisenä ongelmana työryhmä näki riittävän tiedon puutteen.
Edes viranomaiset eivät välttämättä tunne toinen toistensa työsarkaa niin että tietäisivät
mitä kenenkin kuuluu tehdä ja mitä keinoja on käytettävissä. Viranomaisille on aikoinaan
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suunnattu ”rohkeuskoulutuksia” jotka pidetty hyvinä. Ehdotus, että rohkeuskoulutuksia
järjestettäisiin myös jatkossa.

Asukkaiden tiedon lisääminen puuttumisen helpottamiseksi - Viranomaisten lisäksi kes-
keisiä ”näkijöitä” ja ”kuulijoita” perheiden ongelmissa ovat seinän takana olevat naapurit
ja samassa rapussa ja pihapiirissä asuvat ihmiset. Ilmoituskynnyksen madaltamiseksi olisi
syytä laatia selkeä parisivuinen ohje, jossa on niin puhelinnumerot kuin osoitteetkin mihin
mistäkin asiasta voi tehdä ilmoituksen. Yhteydenottotahoina tällaisessa ohjeessa olisi lä-
hinnä poliisi, sosiaalivirasto, terveyskeskus ja pelastuslaitos. Ohje tulee tehdä aluekohtai-
sesti ja se jaetaan joka talouteen.

Tiedon levittäminen erilaisista auttajista kaikkien käyttöön - Poliisin, sosiaaliviraston, ter-
veyskeskuksen ja pelastuslaitoksen lisäksi alueella on paljon muita auttajia. Näistä ei kui-
tenkaan leviä tietoa juuri niille, jotka apua tarvitsisivat. Ongelmana on myös, että kynnys
lähteä mukaan on esim. yksinasuvalle tai masennukseen taipuvainen korkea. Pitäisi löytyä
”mukaanhakijoita”. Mukaan lähdön esteenä voi olla myös liikuntarajoite ja rahanpuute.
Tarvittaisiin taksiseteleitä ja HKL-lippuja enemmän jaettavaksi.

Ikäihmiset - Alueella todettiin tarvittavan ikäihmisten oleskelutiloja.

Maahanmuuttajat – Itä-Helsingissä resursseja kuluu monikulttuurisuuden vuoksi, koska
asioiminen vie enemmän aikaa ja edellyttää usein kielellistä tulkkausta ja kulttuuritulk-
kausta. Maahanmuuttajaväestöalueille resurssit tulisi jakaa positiivisen diskriminaation
periaatteella.

Lapsiperheiden saaminen tuen ja toiminnan piiriin – sellaisten lapsi- ja vauvaperheiden
osalta löytää/saada vanhemmat ja lapset/perheet jotka voivat huonosti, pois kotoa tuen ja
toiminnan piiriin (esim. leikkipuistoihin)

Yhteisöllisyys - Yhteisöllisyyden lisäämistä voisi edistää esim. talokerhojen avulla.
Kun tuntee talonsa asukkaat niin voi tarjota helpommin apua tai pyytää sitä.
Yhteisöllisyys lisäisi myös yhteistä näkemystä siitä mikä on hyväksyttävää käyttäytymis-
tä.

Katumainoskampanja - Herättelevä katumainoskampanja voisi lisätä ihmisten tietoisuutta
oikeuksista ja velvollisuuksista. Mainokset voisivat olla melko rajuja, kuten ”älä tapa - älä
juo - älä lyö” tai ”muista turvaväli” (ihmisiinkin nähden).

5.2. Lasten ja nuorten turvallisuus

Itäisen suurpiirin alueen 150 000 asukkaasta noin 23 000 ovat 0-18 vuotiaita. Itä-Helsingin
nuorten ja heidän perheensä tilanteessa huolestuttavaa on ongelmien monimuotoisuus ja
sukupolvirajojen ylitettävyys. Vaikka isolla osalla alueella asuvilla perheillä meneekin hy-
vin, on kuitenkin huono-osaisuuden polarisaatio nähtävissä. Köyhien lapsiperheiden syve-
nevää köyhyyttä on havaittavissa ja syrjäytyneisyyttä sekä päihdeongelmia ovat jo toisessa
sekä kolmannessa sukupolvessa. Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia alueen toimijoille yh-
teistyöhön lasten, nuorten ja heidän perheensä auttamiseksi.

Stakesin huhtikuussa 2008 suorittaman kouluterveyskyselyn mukaan huolestuttavaa on
nuorten lisääntyneet kokemukset fyysisestä uhasta. Myös rikkeiden tekeminen on yleisty-
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nyt. Koulukiusaaminen on viime vuosien kiusaamisen vähentämiseksi perustetuista hank-
keista huolimatta, edelleen yleinen ja vakava ongelma nuorten keskuudessa. Koululaisilla
päivittäinen oireiden kokeminen yleistyi, kuten viikoittainen päänsärky. Lisäksi huomiota
kiinnitettiin siihen, että peruskoululaisilla fyysinen uhka ja rikkeiden tekeminen yleistyi-
vät. Koulujen fyysiset olosuhteet ovat heikentyneet ja koulutapaturmat ovat yleistyneet.

Kouluterveyskyselyn mukaan myös nuorten päihteiden käytön myönteinen kehityssuunta
on pysähtynyt ja huumekokeilut ovat esimerkiksi lukiolaisten keskuudessa lisääntyneet.
Kysely osoitti myös sen, että vanhemmilla on yhä harvemmin tietoa siitä missä heidän lap-
sensa viettävät viikonloppuiltojaan. Vanhempien tietämättömyys lasten vapaa-ajan vietos-
ta on tutkimuksissa osoittautunut olevan yksi merkittävimmistä riskitekijöistä lasten ja
nuorten lisääntyneeseen päihteidenkäyttöön (esim. Luopa & Räsänen & Jokela, 2004).
Myönteisenä kehityksenä huomioitiin se, että peruskoululaisilla ja lukiolaisilla tiedot päih-
teistä ovat kuitenkin parantuneet.

Helsingin poliisilaitoksen tilastot kertovat kolmen vuoden tarkastelujaksolla, että alle 18-
vuotiaiden tekemien rikosten määrä on tasaisesti kasvanut. Erityisen huolestuttavaa on
väkivaltarikosten määrän kasvu sekä alle 15-vuotiaiden tekemien rikosten suuri osuus.
Helsingin poliisilaitoksen tilastot näyttävät myös, että suurin osa Helsingissä rikoksiin
syyllistyvistä nuorista asuvat Itäkeskuksen poliisipiirin alueella.

Nuorten kokema turvattomuus on myös ollut näkyvää monelle alueen toimijalle (esim.
nuorisotyö, nuorisoasema, nuorten psyk.poli). Alueen metroasemat koetaan usein nuorten
keskuudessa turvattomiksi ja pelätään esimerkiksi junanvaihdon yhteydessä joutumista
pahoinpitelyn kohteeksi muiden nuorten taholta. Itä-Helsingissä lasten ja nuorten kohdal-
la erityisiksi huolenaiheiksi nousikin nuorten oma käytös sillä käytöshäiriöt ovat lisäänty-
neet. Yleinen oman edun tavoittelu ja muista piittaamattomuus on lisääntynyt. Leikkipuis-
toissa on jo havaittavissa, että lasten sosiaalisuus ja kavereiden huomioiminen on hanka-
laa.

Toinen elämä- hankkeen kyselyn tulokset osoittavat, että internetistä on tullut nuorten
keskeinen kommunikointi- ja tietoväylä. Tieto leviää Irc-galleriassa esimerkiksi siitä, mis-
sä viikonloppuna on bileet. Itäluotsissa on esimerkiksi myös huomattu, että yhä useampi
lapsi ja nuori viettää aikaa You Tube – sivuilla, jossa esimerkiksi väkivaltavideoiden katse-
lu on yleistä. Erityistä huolenaihetta herättää se, että yhä useampi lapsi ja nuori viettää
aikaa eristyksissä kotona ja katsoo väkivaltavideoita koneelta, josta vaarana on että syntyy
väkivallan ihannointia. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa (2008, 10) todetaan myös, että
teknologian kehitys tuo mukanaan uusia väkivallan tekomuotoja, jotka nuorten kohdalla
näkyvät mm. netissä tapahtuvan kiusaamisen, häirinnän ja seksuaalisen hyväksikäytön
muodossa.

Muita lapsiin ja nuoriin kohdistuvia uhkia ovat perheen sisällä tapahtuva väkivalta, avio-
erot, sekä huoltajuusriidat. Monikulttuurisissa perheissä perhekulttuuri on vahvempi ja
kulttuurierot suuria. Fyysinen kurittaminen on usein sallittua. Lapset puhuvat myös use-
asti paremmin suomea kuin vanhemmat, joka johtaa siihen että lapset ohjailevat vanhem-
piaan.
Erityinen ala-ikäisiin tyttöihin kohdistuva uhka on heihin kohdistuva hyväksikäyttö ai-
kuisten miesten taholta.
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Suosittuja nuorten kokoontumispaikkoja Itä-Helsingissä ovat Itäkeskus ja Kolumbus ja
kesäisin myös rannat. Itäkeskuksessa Tallinnanaukiolla on avointa päihteiden välitystä,
myös nuorille. Stoan ympäristö on myös uhkaava paikka. Tähän vaikuttaa kesäisin runsas
julkinen juopottelu. Läheisessä metsikössä on myös runsaasti huumeidenkäyttöä. Stoan
läheisyydessä oleva moskeija, parkkipaikka ja kauppakeskus Puhoksen ravintolat tuovat
levottomuutta koska liikennettä on jatkuvasti.

5.2.1. Lapsille ja nuorille suunnattuja palveluita

Itä-Helsinki on pohjoisen rinnalla Helsingin lapsirikkainta aluetta. Tästä syystä myös per-
heille ja lapsille suunnattuja palveluita on runsaasti, esimerkiksi perusopetusta antavia
kouluja on 37 kpl, lukioita 6 kpl, ammatillisia ja erityisoppilaitoksia kaksi kappaletta, leik-
kipuistoja 23 kpl ja nuorisotaloja 12 kpl. Muita nuorisoasiainkeskuksen tiloja ovat Vartio-
saari, Kallahden kesäranta (nykyisin nimeltään Seikkailutalo) ja Taiteentalo Valtti, joka
sijaitsee Stoassa. Valtin tiloissa toimii Nuorisokahvila Kubus ja Vartiokylän alueellinen
nuorisotyö. Näiden lisäksi Itä-Helsingissä toimii myös ruotsinkielinen Rastis Vuosaaressa.
Kallahdessa järjestetään kerran kuukaudessa yökoripalloa, perjantai ja lauantain välisenä
yönä. Seurakuntia on alueella kuusi kappaletta.

Itä-Helsingissä toimii myös paljon nuorille suunnattuja erityispalveluita kuten Itäinen
nuorisoasema, Nuorisopsykiatrinen poliklinikka, Itä-Luotsi, Spinnu, Skanssi, romaninuori-
sotyö, Non Fighting Generation ry, Takaisin elämään ry ja Vihreä Keidas ry.  Keskeinen
toimija alueella on Helsingin kaupungin sosiaaliviraston alaisuudessa toimiva nuorten eh-
käisevän päihdetyön yksikkö Klaari. Klaari kokoaa Idän toimijoita ja edesauttaa asioiden
viemisessä käytännöiksi.

Nuorisoasiankeskus - Nuorisotalot ovat nuorille tarkoitettuja tiloja, jossa nuoret voivat va-
paasti harrastaa, osallistua kursseille, kerhoihin, leireille, retkille ja muihin talon järjes-
tämiin tapahtumiin, joita pyritään toteuttamaan monipuolisesti ja nuorten toiveiden pe-
rusteella. Nuorisotalolta nuori tai hänen vanhempansa saavat tarvittaessa myös apua,
neuvontaa ja tukea.  Nuorisotalo toimii alueensa toimintakeskuksena, joka tarjoaa monen-
laisia mahdollisuuksia myös nuorisojärjestöille. Kestävän kehityksen periaate on osa nuo-
risotalojen arkea. Nuorisotalojen toiminnassa painotetaan nuorten osallisuuden edistämis-
tä ja sosiaalista vahvistamista.

Seurakunta - Seurakunnan nuorisotoiminnassa rippikoulutyö on haasteellisemmassa ase-
massa. sen kautta kohdataan suurin osa 15-vuotiaiden ikäryhmästä. Samat ilmiöt, haas-
teet ja muutokset, jotka näkyvät yhteiskunnan muilla osa-alueilla, tulevat esille myös rip-
pikouluissa. Nuorten oppimisvaikeudet, päihde- ja mielenterveysongelmat asettavat rippi-
kouluopettajien osaamiselle aikaisempaa suurempia haasteita. Rippikoulujen turvallisuus-
kysymykset ovat ajankohtaisia ja vaativat aikaisempaa enemmän huomioon ottamista ja
etukäteisvalmisteluita. Samankaltaisia kysymyksiä kohdataan myös seurakunnan järjes-
tämässä varhaisnuorisotyössä erilaisissa toimintakerhoissa.

Itäinen Nuorisoasema - Itäinen nuorisoasema on Helsingin kaupungin sosiaaliviraston
alaisuuteen kuuluva yksikkö, joka palvelee Itä-Helsingin alueella asuvia 13 - 23-vuotiaita,
jotka ovat huolissaan omasta tai läheistensä päihteiden käytöstä. Apua voi hakea myös
peliongelmaan tai liialliseen ajankäyttöön netissä. Nuorisoaseman palvelut on tarkoitettu
myös nuorten vanhemmille ja muille läheisille.
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Itäkeskuksen nuorisopsykiatrian poliklinikka - Itäinen nuorisopsykiatrian poliklinikka
toimii Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Lasten ja Nuorten sairaalan alaisuu-
dessa. Nuorisopsykiatrian poliklinikka palvelee nuorisopsykiatriseen arvioon ja hoitoon
hakeutuvia 13 - 17-vuotiaita Itä-helsinkiläisiä nuoria ja heidän perheitään. Moniammatil-
linen työryhmä osallistuu nuoren ja perheen tutkimiseen ja hoitoon. Poliklinikalla painote-
taan erityisesti verkostotyötä.

Nuorten päihdepsykiatrian poliklinikka - Nuorten päihdepsykiatrian poliklinikka toimii
Itäkeskuksen Nuorisopsykiatrisen poliklinikan alaisuudessa Herttoniemessä. Päihdepsy-
kiatrisen poliklinikka tarjoaa tutkimusta ja avohoitoa 13 - 17-vuotiaille helsinkiläisille
nuorille sekä puhelinkonsultaatiota HUS-alueen nuoria hoitaville työntekijöille. Poliklini-
kalle lähetetään nuoria, joilla on todettu selkeästi haittoja aiheuttavaa päihteiden käyttöä
sekä nuorisopsykiatrista arviointia, tutkimusta tai hoitoa edellyttävää mielenterveyson-
gelma, kuten depressio tai käytöshäiriö.

Koulu - koulut toimivat lakien ja asetusten mukaisesti opetussuunnitelmaa noudattaen.
Helsingin opetustoimen visiona on oppiva, osaava, sivistynyt ja hyvinvoiva Helsinki. Arvo-
pohjana mainitaan mm. tasa-arvon edistäminen, jokaisen ihmisarvon kunnioittaminen ja
ystävällisestä ilmapiiristä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista yhdessä huolehtiminen. Ei
myöskään sallita minkäänlaista väkivaltaa, syrjintää eikä rasismia. Strategisiin painopis-
teisiin ja avaintavoitteisiin kuuluvat perustehtävän kasvattamiseen ja opettamisen lisäksi
mm. alueellinen verkottuminen ja hallintokuntien välinen yhteistyö sekä säännöllinen op-
pilaiden hyvinvoinnin seuraaminen. Lisäksi kehitetään koulujen oppimisympäristöjä ja
toimintakulttuuria huomioiden turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät tekijät. Edellisten
lisäksi pyritään vahvistamaan oppilashuollon toimintarakenteita yhteistyössä muiden hal-
lintokuntien kanssa oppilaiden oppimisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Oppilashuollon kehit-
tämishanke on käynnistynyt opetusvirastossa syksyllä 2008.

Leikkipuisto - Leikkipuistot tarjoavat mm. ohjattua ulko- ja sisätoimintaa lapsille ja var-
haisnuorille sekä kohtaamispaikan lapsiperheille. Puistot ovat oman alueensa yhteinen
toiminta-areena. Toiminnan suunnitteluun alueen asukkaat ovat tervetulleita. Leikkipuis-
toja on Idän alueella 22 sekä perhetalo Kajuutta. Idän leikkipuistoissa järjestetään avointa
ja ohjattua toimintaa aamupäivisin lapsiperheille. Toiminnan päätarkoituksena on vertais-
tuen tarjoaminen. Avoin toiminta on asiakkaan kohtaamista keskustellen ja kuunnellen
sekä auttaa heidän verkostoitumistaan toisiin perheisiin. Ohjattu toiminta pitää sisällään
avoimia toimintaryhmiä, kuten laulutuokiot, palleropiirit ja soppakuppila. Idän kolmessa
puistossa järjestetään maahanmuuttajaäideille kotoutumiskurssitoimintaa jonka aikana
lastenhoito on järjestetty. Suljetut ryhmät ovat mm. käsi- ja vauvakynkkä, joissa varhaisen
tuen näkökulma ryhmissä on vahva. Uutena toimintamuotona perhetoiminnassa on moni-
toiminen perhevalmennus, jonka synnytyksen jälkeiset kerrat järjestetään leikkipuistossa.
Leikkipuistot idässä järjestävät ja ovat mukana alueellisissa tapahtumissa, jotka on koh-
dennettu lapsiperheille sekä lapsille ja nuorille. Koululaisille järjestetään perusiltapäivä-
toiminnan lisäksi varhaisen tuen ajatukselle turvataito kursseja, jotka tukevat ja edistävät
lapsen vuorovaikutustaitoja sekä vahvistavat lapsen minäkuvaa. Idässä lapsen iltapäivä-
toiminnan kulmakivi on hyvä yhteistyö lapsen perheen ja muiden lapsen elämässä toimivi-
en tahojen kanssa. Varhaisen tuen työn tärkeä työväline ja osa arkea on puheeksiottami-
nen sekä sen jälkeen yhteydenotto tarvittaviin kumppaneihin. Varhaistukea toteutetaan
puistoissa puistojen sosiaaliohjaajien työpanoksella ja tuella. Idän puistoissa työskentelee
syksyllä 2008, 13 sosiaaliohjaajaa.
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Perhekeskus/Lapsiperheiden varhainen tuki ja kotipalvelu - Vuoden 2008 alussa perhekes-
kukseen perustettiin varhaisen tuen tiimit, jotka tarjoavat perheille mahdollisuuden saada
apua ja tukea kasvatukseen, vanhemmuuteen ja arjen hallintaan. Yksi konkreettinen avun
muoto on kotipalvelu, jolloin perhetyöntekijä tulee kotiin auttamaan arjen askareissa ja
lastenhoidossa.

Perhekeskus/Lastensuojelu - Lastensuojelu toimii lapsen edun turvaajana. Lastensuojelus-
sa tutkitaan lastensuojeluilmoitukset, tehdään lastensuojelutarpeen selvitykset sekä
suunnitellaan tarvittavat tukitoimet.

Klaari
Klaari Helsinki on nuorten ehkäisevää päihdetyötä koordinoiva taho Helsingissä. Klaari
toimii yhteistyössä kaupungin kaikkien hallintokuntien, erilaisten järjestöjen, seurakunti-
en ja poliisin kanssa. Klaari-koordinaattorit tuovat tietoa ehkäisevästä päihdetyöstä asuin-
alueiden toimijoiden ulottuville alueellisissa verkostoissa. Klaarin erityisosaaminen on or-
ganisoinnissa ja tiedon välittämisessä. Klaarin tavoitteena on lisätä päihteiden ongelmalli-
selta käytöltä suojaavia tekijöitä lasten ja nuorten elämänpiirissä ja vähentää päihteiden
käytölle altistavia riskitekijöitä.

Klaarilla on käytössään ehkäisevän päihdetyön tuorein tieto, tiivis yhteistyö alan tutkijoi-
hin ja materiaalia järjestökumppaneilta. Ehkäisevän päihdetyön asiantuntijuutta kartute-
taan tekemällä yhteistyötä kaupunki-, seutukunta- ja läänitasolla sekä valtakunnallisesti
ja kansainvälisesti.  Klaari on hallinnollisesti sosiaalivirastossa ja sijoittuu siellä Nuorten
päihdetyön yksikköön. Vaikka Klaari onkin hallinnollisesti sosiaaliviraston alaista toimin-
taa, ei Klaarityö ole sosiaaliviraston työtä vaan yhteistyötä kaikkien hallintokuntien, jär-
jestöjen ja seurakuntien kanssa. Kaupunkitasolla toimintaa linjaa kaupunginhallituksen
nimeämä ohjausryhmä. Klaari-koordinaattorien tukena toimivat alueilla monihallintokun-
taiset  tukiryhmät. Ohjausryhmän tehtävänä on poikkihallinnollisen paikallistason nuor-
ten päihteiden käyttöä ja sen haittoja vähentävän työn mahdollistaminen ja kehittäminen.

Päivähoito - Jokainen alle 7-vuotias lapsi on oikeutettu lakisääteiseen päivähoitopaikkaan
joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Pilottialueella toimii yllämainittujen lisäksi useita aluetyöryhmiä, jotka on koottu liittee-
seen 2.

5.2.2. Nykyisiä hyviä käytäntöjä

Saapas - Mellunkylän seurakunnan saapasryhmä on toiminut Itä-Helsingin alueella
1.3.1986 alkaen. Saapas on vapaaehtoisten kanssa päivystänyt viikonloppuiltaisin ja eri
tapahtumissa. Vuoden aikana päivystyskertoja on nelisenkymmentä. Toimenpiteitä on vii-
tisensataa. Valtaosa niistä on keskusteluja. Jonkin verran on myös kotiin, sairaalaan tai
muualle kuljettamisia. Eriasteisia ensiavun antamisia on silloin tällöin. Toimenpiteiden
kohteena olevista nuorista noin 60% on päihtyneitä.

Pääosa kohdattavista nuorista on tavallisia, elämässä pärjääviä nuoria. Aikaisempaa sel-
vemmin erottuvat kuitenkin ne nuoret, joilla on ongelmia oman elämänhallintansa kanssa.
Kyseessä voivat olla päihdeongelmat (alkoholi, huumeet), mielenterveysongelmat, vaikeu-
det sosiaalisissa taidoissa, väkivaltainen käyttäytyminen, jopa rikollinen elämäntapa.
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Seurakunnan nimi muuttuu ensi vuoden aikana Helsingin Mikaelin seurakunnaksi. Sa-
massa yhteydessä toimintaryhmä muuttaa nimeään Itä-Helsingin saapasryhmäksi. Se vas-
taa paremmin todellisuutta ja toimintakäytäntöjä. Monien vuosien ajan Saapas on päivys-
tänyt koko Itä-Helsingin alueella, myös päivystäjät asuvat laajalti samalla alueella.

Spinnu - Spinnu on Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen kohdennetun nuorisotyön toimin-
taa, jonka erityisenä painopistealueena ovat 12 - 15 -vuotiaat paluumuuttajataustaiset
nuoret. Toimintaan tullaan mukaan koulujen oppilashuoltoryhmien, lastensuojelun tai
muiden alan ammattilaisten ohjaamana.
Spinnussa nuoren kasvua tuetaan yksilöllisesti ja pitkäaikaisesti sekä kodin, koulun että
vapaa-ajan näkökulmasta. Vanhemmuuden tukeminen ja vuorovaikutustaitojen kehittä-
minen on osa Spinnun toimintaa. Spinnu-toiminta tukee ja neuvoo nuoren käyttäytymiseen
tähtääviä ohjelmia. Toiminta antaa myös yksilöllistä tukea ja neuvontaa. Spinnun toimin-
tamuotona ovat kasvuryhmät ja yksilöllinen neuvonta. Työtä tehdään verkostotyönä ja
toiminnassa käytetään hyväksi Itä-Luotsissa hyväksi havaittuja toimintatapoja.

Omaura - Nuorten Omaura on työelämäpainotteinen ja toiminnallinen tapa suorittaa pe-
ruskoulun kahdeksas ja yhdeksäs vuosiluokka. Omaura on tarkoitettu nuorille, joilta uh-
kaa jäädä peruskoulun päättötodistus saamatta sosiaalisten syiden vuoksi. Tavoitteena on
kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti tukemalla vahvistaa nuoren opiskelumotivaatiota
ja näin ehkäistä koulutusjärjestelmästä syrjäytymistä. Omaurassa nuorella on mahdolli-
suus suorittaa peruskoulun oppimäärä suurelta osin työpaikkaopiskeluna. Opiskelussa
painotetaan elämyksellisyyttä ja toiminnallisuutta. Nuorelle tehdään henkilökohtainen
opetuksen järjestämisen suunnitelma, joka takaa osaltaan nuorelle monipuolisen mahdolli-
suuden toteuttaa omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksiaan. Omauraan haetaan oman koulun
oppilashuoltoryhmän kautta. Hakijat huoltajineen haastatellaan ja oppilasvalinnat teh-
dään opetusvirastossa. Omaura on opetusviraston ja nuorisoasiankeskuksen yhteishanke,
jossa työparina työskentelee erityisopettaja ja nuoriso-ohjaaja. Helsingissä on tällä hetkel-
lä neljä Omaura-luokkaa, joista yksi on Itä-Helsingissä Vesalan yläasteella.

Skanssi - Skanssi-toiminta tukee Helsingin Kontulassa, Mellunmäessä, Vesalassa, Kurki-
mäessä ja Kivikossa asuvia nuoria ja heidän perheitään. Mukaan pääsee koulujen oppi-
lashuoltoryhmien, lastensuojelun, nuorisotyöntekijöiden tai muiden ammattilaisten ohjaa-
mana. Kyseessä on malli kohdennetusta, moniammatillisesta ja hallinnollisesta, syrjäyty-
mistä ehkäisevästä nuorisotyöstä, jolla on merkittäviä vaikutuksia nuorten hyvinvointiin
sekä alueen turvallisuuden lisäämiseen. Skanssia rahoittaa Nuorisoasiainkeskus ja Sosiaa-
livirasto (Itäinen perhekeskus).

Valintojen Putki - Elämyksellistä päihdevalistusta 6.-luokkalaisille -
Valintojen putken tarkoitus on tukea koulujen päihdekasvatusta sekä terveyden edistämis-
tä. Kyseessä on vuosittain toistuva osa koulujen päihdeohjelmaa. Valintojen Putki toteute-
taan rakentamalla koululle kulissirakennelma, jota pitkin oppilaat etenevät ryhmissä.
Kulkua ohjaa kehystarina, joka johdattaa oppilaita miettimään ja keskustelemaan päih-
teistä ja siihen liittyvistä valinnoista. Lopuksi ryhmän kanssa puretaan kokemus. Tuolloin
annetaan oppilaille myös tietoa mistä hakea tarvittaessa apua ja vastataan oppilaiden
päihteisiin liittyviin kysymyksiin. Valintojen Putken toteuttaa yhteistyössä eri ammatti-
ryhmien, koulujen, ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Klaari Helsinki.
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ETAM, Ennaltaehkäiseväntyön alueellinen malli - Etam toimii Itä-Helsingissä kolmessa
koulussa. Tämä toimintamallin tavoitteena on luoda alueellisia toimintastrategioita ja toi-
menpideohjelmia lasten ja nuorten tehtävään ehkäisevään työhön.  Ensisijaisena kohde-
ryhmänä ovat ne lapset ja nuoret, jotka tarvitsevat tukea sosiaalisiin taitoihinsa ja joilla ei
ole entuudestaan säännöllisiä harrastustoimintoja. Toissijainen kohderyhmä on lapset, jot-
ka tarvitsevat tukea sosiaalisiin taitoihinsa, mutta saattaa olla entuudestaan joitain sään-
nöllisiä harrastuksia.

Ropot- Rohkenenko puuttua, osaanko toimia? – koulutus - työmalli on kehitetty ja käynnis-
tetty alkujaan Itä-Helsingissä, josta se on laajentunut koko Helsinkiin. Aluksi se oli suun-
nattu peruskoulujen henkilöstöille tavoitteena tarjota koulujen työntekijöille ”jokamiehen
valmiuksia” tunnistaa ja puuttua erilaisiin koulurauhaa haittaaviin tilanteisiin. Aiheeseen
johdattelijoina toimivat oman alueen lastensuojelun sosiaalityöntekijät sekä aluepoliisi.

Nuorten päihdemalli - Vuonna 2006 eri viranomaistahojen yhteisestä huolesta siitä, miten
yleisenä ja nuoren elämään kuuluvana asiana nuorten päihteidenkäyttöä nykypäivänä pi-
detään ja kuinka vähän siihen konkreettisesti puututaan, syntyi Idän Nuorten päihdehan-
ke. Tavoitteena oli tehostaa nuorten päihteidenkäyttöön puuttumista luomalla yhteiset pe-
lisäännöt ja toimintatavat siitä, miten toimitaan kun kohdataan alkoholia hallussaan pitä-
vä tai päihtynyt nuori. Hankkeesta on kehittynyt vakiintunut toimintamalli, nuorten päih-
demalli, Itä-Helsingin alueelle.  Yhteistyötahoina ovat Klaari, Itäkeskuksen poliisipiiri se-
kä sosiaalivirasto ja alueen nuorisotyön yksiköt. Nuorten päihdemallin kohderyhmänä ovat
alle 18-vuotiaat nuoret, jotka kohdataan päihtyneinä tai jotka pitävät alkoholia hallussaan.
Käytännössä tämä näkyy Itä-Helsingin alueella siten, että poliisi tehostaa valvontatyös-
sään nimenomaan nuorten alkoholin hallussapitoon ja – käyttöön puuttumista huomioi-
malla päihtyneet nuoret julkisilla paikoilla ja kirjaten tiedot ylös. Myös alueen nuoriso-
työntekijät jalkautuvat viikonloppu-iltaisin nuorison pariin tehden yhteistyötä poliisin
kanssa huomioimalla päihtyneet nuoret, kartoittaen tilannetta ja informoimalla poliisia
tarpeen mukaan alueella kiertäessään. Tieto päihtymistapauksista välitetään Itäisen per-
hekeskuksen toimipisteisiin sen mukaisesti mihin nuori alueellisesti kuuluu. Jokaisessa
toimipisteessä on nimetty yhdyshenkilö, joka lähettää kirjeen niiden nuorten koteihin, jot-
ka on tavattu päihtyneenä tai alkoholia hallussaan julkisella paikalla. Kirjeessä tarjotaan
apua tilanteeseen, kuitenkaan velvoittamatta perhettä mihinkään. Mikäli perheellä tai
nuorella on jo olemassa oleva lastensuojeluasiakkuus, tieto kohtaamisesta välitetään vas-
tuusosiaalityöntekijälle. Muissa tapauksissa kirje lähetetään joka perheeseen myös niissä
tapauksissa jolloin poliisi on toimittanut nuoren kotiin yöllä tai soittanut vanhemmille.
Mikäli sama nuori tavataan useasti lyhyen ajan sisällä, varataan perheelle aika oman alu-
een perhekeskukseen. Mikäli yksittäisessä kohtaamisessa syntyy jokin erityinen huoli tai
nuori on erityisen päihtynyt, tehdään asiassa virallinen lastensuojeluilmoitus.

Luentosarja vanhemmille/ vanhempainkahvila - Itä-Helsingissä nuorten päihdehankkeen,
Klaarin ja Vuosaaren nuorisotyöyksikön yhteistyössä on järjestetty keväästä 2008 asti lu-
entosarjaa vanhemmille. Luentosarjan ideana on ollut murrosikäisten vanhempien tuke-
minen kasvatustyössä. Luentoja on järjestetty tiettyjen aiheiden ympärille kerran kuukau-
dessa. Käsiteltyjä aiheita ovat olleet netti, murrosikä, rikokset, avioero ja päihteet. Luento-
sarja jatkuu toimintona edelleen keväällä 2009 yhteistyössä työväenopiston kanssa. Luen-
tosarjatoiminta alkoi syksyllä 2007 vanhempainkahvilan muodossa.

Koulun turvallisuus- ja hyvinvointi - Koulun turvallisuuteen ja hyvinvointiin kuuluvat
kasvatukseen sekä opetukseen liittyvät pedagogiset tavoitteet, mutta myös koulussa toimi-
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vien lasten ja aikuisten arjen turvallisuus. Koulujen pääasiallinen tehtävä on pedagogisen
keinoin kasvattaa ja opettaa myös turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Tämä
toteutetaan eri koulutusten avulla kuten Askeleittain ja koulujen alueellisten hankkeiden
kautta kuten ”Tavoitteena vaaraton kouluyhteisö”-hanke, antamalla terveysvalistusta eri-
laisten projektien ja tuomalla moniammatillista osaamista koulun arkeen sekä pitämällä
yllä koko ajan esim. kiusaamiseen liittyviä ennaltaehkäiseviä ohjelmia (valtakunnantasolla
Kiva-ohjelma kaikkiin kouluihin v 2009). Koulujen arjen turvallisuuteen liittyvät myös hal-
lintokuntien ja viranomaisten välinen yhteistyö, jonka tavoitteena ovat varhainen puuttu-
minen, valistuksen antaminen ja yhteistyön kautta oppilaiden hyvinvoinnin ja turvallisuu-
den parantaminen. Opettajat ja oppilaat ovat saaneet turvallisuuskoulutusta Pelastuslai-
toksen kautta ja lähipoliisipilotin myötä sidosryhmäyhteistyönä on alueen kaikille oppilail-
le järjestetty toimintapäivä. Eri hallintokuntien välisenä yhteistyönä joissakin kouluissa
toimii erityisnuorisotyöntekijä ja psykiatrisia sairaanhoitajia. Oppilaan turvallisuuden ja
hyvinvoinnin kannalta tärkeitä yhteistyötoimijoita ovat leikkipuistot, järjestöt ja etniset
ryhmät. Kodin ja koulun yhteistyö on kuitenkin yksi tärkeimmistä. Itä-Helsingin koulujen
osalta erityispiirteenä on mainittava maahanmuuttajataustaisten oppilaiden suuri osuus.
Noin 23 % oppilaista on maahanmuuttajataustaisia.  Maahanmuuttajataustaisten oppilai-
den osuus vaihtelee koulujen välillä 8 ja 45 prosentin välillä. Itä-Helsingin kouluissa on
kotikieliä keskimäärin 17 eri kotikieltä ja noin 1500 oppilasta opiskelee suomea toisena
kielenään.
Oppilashuoltoryhmät – Koulun oppilashuoltoryhmä on moniammatillinen ja merkittävä
toimija oppilaan arjen turvallisuudessa ja hyvinvoinnissa. Oppilashuolto tekee yhteistyötä
lastensuojelun kanssa. Nivelvaiheen (esiopetus – alkuopetus /ala-aste – yläaste/ yläaste –
toisen asteen opinnot) yhteistyöllä pyritään myös turvaamaan oppilaan koulupolulla ete-
neminen.

Tavoitteena vaaraton kouluyhteisö hanke – Hanke käynnistyi alkusyksystä 2006 Työelä-
män kehittämisohjelman kautta. Opetusviraston ohjeistamana kouluilla on Turvallisuus-
kansio, johon on koottu pelastussuunnitelma, turvallisuus- suunnitelma, vaarojen arvioin-
ti, kriisisuunnitelma jne. Eri lait ja säädökset antavat kouluille velvoitteita koulutyön sekä
toimintaympäristön parantamiseksi ja kehittämiseksi. Pilotointihankkeessa pyrittiin enti-
sestään kehittämään turvallisuustoimintaa todellisten tarpeiden mukaan. Projektin aika-
na luotiin kouluyhteisölle sopiva turvastartti-työkalu, jonka avulla koulut voivat aloittaa
järjestelmällisen turvallisuuden kehitystyön – turvallinen, häiriötön ja viihtyisä työympä-
ristö. Projektissa oli mukana 5 pilottikoulujen lisäksi 29 muuta koulua, joista 10 Itä-
Helsingissä.

YKSKAKS-projekti - Puotila-Seura on mukana YKSKAKS –projektissa ja järjestää alueen
kouluilla tapahtumia joissa nuorille annetaan kotipaikkatietoutta.  Seuran omalla toimin-
nalla vaikutetaan lähipoliisin antaman laillisuuskasvatuksen sisältöön tuomalla siihen
mukaan erityisesti alueella todettuja ja alueella vaikuttavia turvallisuuspuutteita ja tur-
vattomuuden tunnetta tuovia negatiivisia ilmiöitä.

QUEST - Quest – koulutus alueen opettajille on saanut myönteistä palautetta ja sitä tul-
laan myös jatkossa järjestämään. Varhaisen puuttumisen muodossa annettu koulutus täh-
tää terveiden elämäntapojen opettamiseen ja huumeiden vastustamiseen yhteisössä. Jokai-
sella alueella opettajalla on mahdollisuus kouluttautua LionsClubin ja koulun yhteistyöllä.

5.2.3. Erityisiä kehittämiskohteita
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Pysyvyys - Tarvitaan jatkuvuutta, sitoutumista ja yhteistä näkemystä; vähemmän puhetta
ja enemmän toimintaa. Tavoitteena on nopea tiedonkulku ja konsultointi tuttujen yhteis-
työkumppaneiden kesken. Vähimmäisvelvoitteet ja tavoitteet yhteistyöstä alueella olisi
kirjattava lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Maahanmuuttajia tarvitaan myös
mukaan verkostoihin.

Yhteistyön tiivistäminen ja selkiyttäminen - Alueella toimii hyviä verkostoja, jotka ovat
myös tärkeitä nopean tiedonkulun vuoksi. Alueella on myös paljon lapsille ja nuorille
suunnattuja palveluita. Aluetyöryhmissä käy kuitenkin kato, jonka vuoksi tarvitaan lisää
sitoutumista verkostoihin. Tarvitaan myös toimivimpia ja tiiviimpiä yhteistyösuhteita eri
palveluntarjoajien välillä. Tärkeätä on kiinnittää huomiota siihen, että verkostoissa käy
oikeat ihmiset ja että toiminta-ajatus on kaikille selkeä. Myös perhekeskuksen Vartu-
tiimien ja lastensuojelun työnjakoa verkostoissa olisi selkiytettävä.

Varhainen puuttuminen nuorten rikosoirehdintaan - Itäkeskuksen poliisipiirissä ei ole tä-
hän mennessä erityisemmin huomioitu alle 18-vuotiaiden tekemien rikosten tutkimisen
erityisvaatimuksia tai varhaisen puuttumisen merkitystä panostamalla esimerkiksi alle
15-vuotiaiden tekemien rikosten tutkimiseen. Tätä erityistä puutetta pyritään korjaamaan
perustamalla vuoden 2009 alusta toimintansa aloittavaa tutkintaryhmää, joka keskittyy
tutkimaan alle 18-vuotiaiden tekemiä rikoksia sekä perheväkivaltatapauksia. Tutkinta-
käytännön uudistuksen tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa alle 18-vuotiaiden nuorten
rikosasioiden käsittelyä sekä tarjota asiantuntevaa ohjausta ja neuvontaa niin rikoksen
uhreille kuin rikoksentekijöille. Pyritään samalla luomaan tiivis moniammatillinen verkos-
toyhteistyö, jonka avulla voidaan ohjata nuori ja perhe mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa oikeiden palveluiden piiriin.

Nuorten kokeman turvattomuuden selvittäminen - Puotila-Seura käynnistää selvityksen/
tutkimuksen ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä, joka kohdistetaan alueen koulujen
VII- luokkien oppilaille. Puotila-Seuran hankkeella saadaan arvokasta lisätietoa, siitä mi-
ten alueella asuvat nuoret ovat sitoutuneet lähiyhteisöllisyyteen ja miten he kokevat tur-
vattomuutta ja miten he haluavat olla mukana turvallisuuden kehittämisessä. Hanke to-
teutetaan vuosien 2008 – 2012 aikana.

Moniammatillinen koulu - Syrjäytymisvaarassa olevien lasten määrä on lisääntynyt mer-
kittävästi. Kaikkia näitä oppilaita ei tänä päivänä ole autettavissa koulun keinoin vaan
tarvitaan moniammatillista osaamista. Tulevaisuuden visiona on aloittaa kokeilu, jossa
saman katon alla toimisi eri hallintokuntien edustajia koulun arjessa mukana.

5.3. Mielenterveys-, huume- ja moniongelmaiset
Mielenterveys-, huume ja moniongelmaisilla riskihenkilöillä on runsaasti asiakkuuksia
palvelujärjestelmän eri yksiköissä. Asiakasryhmä sitoo paljon julkisen- ja kolmannen sek-
torin resursseja. Samanaikaisesti Sosiaalibarometrin(2008) mukaan valtaosa sosiaalitoi-
mista, terveyskeskuksista, työvoimatoimistoista ja Kelan toimistoista pitää oman organi-
saationsa muutostilannetta voimakkaana ja painetta kolmannen sektorin palveluiden
suuntaan on syntynyt.

Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman (Mieli 2009) mukaan on toimijoiden vä-
linen alueellinen yhteistyö tärkeää.  Suunnitelman mukaan hoidon keskeisiä kehittämis-
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kohteita ovat masennuksen, ahdistuneisuuden ja skitsofrenian hoidon ja tunnistamisen
kehittäminen sekä monipuolisten päihdepalvelujen kehittäminen.

Turvallisuussuunnittelun kohdealueella Itä-Helsingissä asuu enemmän marginaalissa elä-
viä kuin keskimäärin muilla alueilla. Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat yleisempiä ja
maahanmuuttajia eri etnisistä ryhmistä on runsaasti.

Turvallisuusmielessä eniten huolta aiheuttavat mielenterveys – ja/tai päihdeongelmaiset
henkilöt, jotka eivät tule hoidon piiriin tai eivät noudata lääkitystään. Skitsofreniasta kär-
sivät ovat erityisen haasteellinen ryhmä. Monien kohderyhmään kuuluvien henkilöiden
ongelmat siirtyvät ja kasautuvat ”sosiaalisena perimänä” seuraavalle sukupolvelle. Toisen
tai kolmannen sukupolven päihteidenkäyttäjiä on runsaasti. Suurella osalla mielenterve-
yspotilailla on myös päihderiippuvuus. Painopisteiksi nostetaan: pienet alueet joiden asu-
kastoiminta (yhdistykset) on aktiivista ja joille virkamiestyönä mahdollistetaan mm. ko-
koon kutsuminen, varhainen tuki ja henkilökunnan pysyvyys.
Alueellista toimintaa ollaan muutoinkin kehittämässä alueiden asukasyhdistysten ja kol-
mannen sektorin kanssa. Kts. hyvät käytännöt.

Turvallisuusyhteistyössä painopiste tulee olla ehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä.
Lisäksi riskihenkilöiden tarvitsemat lähipalvelut tulee kyetä järjestämään alueellisesti
toimiviksi. On myös pyrittävä vaikuttamaan lainsäädäntöön siten, että esimerkiksi nykyi-
selle kahden vaihtoehdon mielenterveyshoitomallille – lukkojen takana tai vapaana – tulisi
löytää vaihtoehtoja.

Hoidossa heikosti pysyvälle potilasryhmälle on tutkimuksissa todettu sopivan parhaiten
jalkautuva, työryhmäpohjainen tehostettu avohoito. Työtavassa moniammatillinen työ-
ryhmä on aktiivinen, vastuullinen toimija ja vie hoidon potilaan kotiin. Tällöin vähenne-
tään potilaan riskiä ajautua kriisiin ja konfliktiin ympäristön kanssa. Toiminnassa olisi
tärkeää ”nimikkopoliisin” nimeäminen että yhteistyö sujuisi mm.  kotikäynnit.

5.3.1. Päihde – ja mielenterveysongelmaisille suunnattuja palveluita

Päihdepalveluita alueen asukkaille avohoitona tarjoavat: A-klinikka Itäkeskuksen toimi-
piste, A-klinikka Vuosaaren toimipiste, Kettutien A-poliklinikka, Itäinen nuorisoasema
(13-23v.), HUS/HYKS Päihdepsykiatrian poliklinikka, HUS/HYKS Nuorten päihdepsykiat-
rian poliklinikka, Huumepäivystyspoliklinikka(HDL), Huumekuntoutuspoliklinikka (HDL
korvaushoitoa), Ylläpitohoito(HDL myös HIV +), Päiväkeskus Stoori (HDL), Liikkuva ter-
veysneuvontayksikkö (HDL), Helsingin ja Itä-Helsingin Vinkit.

Päihdepalveluita alueen asukkaille laitoshoitona tarjoavat; Kuntouttava laitoshoitoa Han-
gonkadun kuntoutuskeskus/Kuntoutusosastot (C-talo) ja Tervalammen kartano,
HUS/HYKS Päihdepsykiatrian osasto, potilasosasto 6, Läntisen A-klinikan katkaisuhoi-
toasema, Munkkisaaren huumekatkaisuyksikkö, Huumepäivystysosasto (HDL), Huume-
vieroitusosasto (HDL) ja Töölön Kisahallin selviämishoitoasema

Alueen terveyskeskuspäivystys on Malmin sairaalassa.
Terveysasemat ovat: Herttoniemen terveysasema, Itäkeskuksen terveysasema, Kivikon
terveysasema, Kontulan terveysasema ja Vuosaaren terveysasema.



25

Psykiatrista hoitoa tarjoaa avohoitona alueen terveyskeskukset perusterveydenhuollossa
sekä Itäkeskuksen psykiatrian poliklinikka erikoissairaanhoitona.  Psykiatrian poliklini-
kalta tehdään verkostoyhteistyötä monine toimijoiden kanssa ja toteutetaan konsultaatioi-
ta. Itä-Helsingin avohoitopotilaita palvelee Kulosaaren päiväsairaala, kuntoutuskodit ja
kuntoutuspoliklinikka.

Psykiatrinen päivystys ja vuodeosastot sijaitsevat Auroran sairaalassa. Auroran sairaalas-
sa toimii myös erityishoitojen poliklinikka jossa hoidetaan aggressiivisesti oirehtivia poti-
laita sekä ”hoitoa vaille, vaikea hoitaa”- projekti joka toteuttaa jalkautuvaa työtä myös Itä-
Helsinkiin.

Suomen mielenterveysseuran SOS-auto toimii Helsingissä ensihälytysyksikkönä, joka an-
taa henkistä ensiapua erityistilanteissa. 10023 sairaanhoitopalvelujen neuvonta palvelee
missä tahansa terveyteen liittyvässä ongelmassa.

5.3.2. Nykyisiä hyviä käytäntöjä

Myllypuron Ostarin Hymy -  Toiminta on ollut käynnissä yli vuoden, rohkaisevin tuloksin.
Tavoitteena saada päihde- ym. ongelmaisiin kontakti ja ”kontrolli”. Kaupungin lähiörahas-
tosta on saatu rahoitusta Hymyjen perustamiseen myös muille ostareille. Kaupunki myönsi
kolmen ja puolen vuoden rahoituksen Tallinnanaukion, Kontulan ja Roihuvuoren Hymyjä
varten. Tallinnanaukion tila saatiin Turunlinnantieltä, ja se avautuu nimellä ”Itiksen Au-
rinko” marraskuun alussa. Kontulan ostoskeskuksesta on myös saatu tilat.

Kaksoidiagnoosipotilaat - Vuoden 2008 alussa alkaneen kaksivuotisen kaksoisdiagnoosipo-
tilaiden hoidon kehittämishankkeen tavoitteena on luoda uudentyyppinen avohoidon toi-
mintamalli samanaikaista päihde- ja mielenterveyshäiriötä sairastaville potilaille. Toimin-
tamallin avulla parannetaan kaksoisdiagnoosipotilaiden saaman hoidon ja palvelun laatua
ja tehokkuutta. Hanke tuottaa integroidun työtavan (toimintamallin) psykiatrisen avohoi-
don ja päihdehuollon välille. Hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama.

5.3.3. Erityisiä kehittämiskohteita

Kaupungin resursseissa tulee huomioida Itä-Helsingin väestön erityisyys.  Matalan kyn-
nyksen työpisteisiin kaivataan konsultaatiota, A-klinikoille ja terveysasemille tulee suun-
nata resursseja mm. psykiatrian konsultaatiot. Yhteistyömenetelmiä tule selkiyttää. Kon-
sultaatioiden avulla hoitopaikkoihin kehittyy pystyvyyden kokemus ja näin vaikeammin
oirehtivatkin saavat hoitoa siellä mihin he itse haluavat kiinnittyä.
Velvoitteellisen avohoidon laajentaminen on saatettu ministeriöön tiedoksi lainsäädännön
kehittämiseksi.  Väkivaltaisia ideaatioita omaavat henkilöt pyritään saamaan aktiivisesti
hoidon piiriin.

Työntekijöiden turvallisuus ja ulkopuolisille tuleva uhka vaikuttaa työntekijöiden pysyvyy-
teen alalla. Kunkin työpisteen työsuojelu ja riskien hallinta on tärkeää.  Suurentuneiden
riskien toimipisteissä poliisihälytykseen on reagoitava nopeasti.

5.4. Ympäristön turvallisuus
Ympäristön turvallisuus on laaja, mutta samalla hyvin konkreettinen turvallisuuden osa-
alue. Tavoitteena on luoda ongelmien ennaltaehkäisyyn, nopeaan reagointiin ja helppoon
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yhteydenpitoon perustuva yhteistyömalli. Pääkohteita ovat ostoskeskukset, metroasemat
sekä muut häiriö- ja rikosalttiit ja ihmisten turvattomiksi kokemat paikat. Toisaalta myös
pienemmät kohteet tulee huomioida.

Vuonna 2007 Helsingin metroasemilta tehtiin henkilöpoistoja 14 000 ja raportoituja tapah-
tumia oli 43 000. Rautatieaseman metroasema on ehdottomasti vilkkain asema. Vuositasol-
la metroa käyttää 55 miljoonaa ihmistä. Päivittäin käyttäjiä on noin 200 000. Kaikenlainen
häiriökäyttäytyminen, henkilöpoistot, liputta matkustaminen jne. ovat lisääntyneet. Alu-
een asukkaille suunnatut kyselyt ovat myös osoittaneet, että esimerkiksi Kontulan ja Vesa-
lan alueella metroliikenteen turvattomuus herättää huolta.

Yleisen siisteyden merkitystä painotettiin työryhmässä. Töhryt tulisi poistaa välittömästi
ja häiriökäyttäytymiseen pitäisi myös puuttua heti, muuten kyseiset asiat vaikuttavat hei-
kentävästi yleiseen turvallisuuden tunteeseen. Naapuririidat ja niiden sovittelu työllistä-
vät asumisneuvojia melko paljon. Pilottialueen puistojen yms. suurimmat ongelmat ovat
ilkivalta, vahingonteot, käytetyt huumeruiskut, rikotut pullot sekä roskaaminen. Useita
kymmeniä työntekijöitä siivoaa näitä jälkiä kokopäivätyönä. Kaikista rikkomisista tms. ei
tehdä poliisille rikosilmoitusta.

Yleisesti ottaen Itäisessä Helsingissä tehtyjen selvitysten mukaan, asuinympäristön tur-
vattomuuden tunnetta lisäävät:

näkyvä rikollisuus,
rikollisuudesta tiedottaminen,
lähiyhteisöllisyyden puuttuminen
alueen turvattomuutta ja turvallisuutta koskeva puutteellinen tai vääristynyt tie-
donkulku
häiriökäyttäytyminen,
huono liikennekuri,
ilta-aikaan yleisten alueiden heikko valaistus,
viranomaisten suorittaman valvonnan puuttuminen,
alueen epäsiisteys,
liikennemelu
asukkaiden henkilökohtaiset kokemukset edellisistä.

Puotilan – Vartiokylän alueella on tehty Helsingin kaupunginosayhdistykset HELKA ry
puitteissa turvallisuuden tilaa mittaavia selvityksiä vuodesta 2005 alkaen. Toiminnan ta-
voitteena on alueen turvallisuuden tilan kehittymisen seuranta pitkällä aikajaksolla.
Tehdyissä selvityksissä todetut turvattomuutta koskevat tekijät ovat samansuuntaisia
kuin Myllypuron ja Kontulan alueilla tehdyissä tutkimuksissa.

Puotilan ja Vartiokylän asuinalueilla turvattomuutta koetaan vuorokauden ajoista riippu-
en hieman eri tavoin.

Illalla, klo 21:00 jälkeen turvattomuuden tunne lisääntyy ulkona liikuttaessa;
Turvattomuus painottuu Puotilan alueella tiettyihin kohteisiin kuten ostoskeskus ja
metroasema, jotka ovat eräänlaisia solmukohtia ja joissa henkilöliikenne on vilkasta.
Molemmissa esiintyy häiriökäyttäytymistä.
Koettuun turvallisuuteen vaikuttaa myös asukkaiden kokemukset asuinalueensa
siisteydestä. Siihen vaikuttavat osaltaan myös yleisiin pyörätelineisiin rikotut pol-
kupyörät tai julkisten rakenteiden rikkominen
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Tehdyissä selvityksissä on todettu puutteita lähiyhteisöllisyydessä. Yhteisiä tapah-
tumia, joissa kotiseutu tulisi tutuksi, saisi vastaajien mukaan olla enemmän. Alueen
asukkaita koskeva heikko tiedonkulku koettiin myös turvattomuutta aiheuttavaksi
tekijäksi sekä yleinen välinpitämättömyys.
Puotilan alue rajautuu eteläosastaan vilkasliikenteiseen Meripellontiehen, joka koe-
taan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osalta turvattomaksi erityisesti Vuosaareen
johtavan sillan osalta.
Lisäksi Meripellontieltä kantautuva melu heikentää alueen asumisviihtyisyyttä ja
se myös koetaan turvattomuutta lisäävänä haittatekijänä.

Kyselyt alueen asukkaille osoittavat, että ostoskeskuksissa sijaitsevien anniskeluravinto-
loiden runsas määrä aiheuttaa häiriötä sekä turvattomuuden tunnetta. Anniskeluravinto-
loita halutaan selkeästi vähemmän ja vartijoita sekä poliisin näkyvää valvontaa lisää.

Myllypurossa erityisenä huolenaiheena on varsinkin kesäaikaan mopoilijoiden aiheuttamat
vaaratilanteet Orpaanportaalla. Yleisesti ottaen kyselyt kuitenkin osoittavat, että Mylly-
purolaisista yli 70 % ovat tyytyväisiä ja ylpeitä kylämäisestä, yhteisöllisestä kotialuees-
taan. Alueella asuu kuitenkin paljon avohuollon mielenterveyspotilaita jotka herättävät
asukkaissa turvattomuutta. Myllypuron ja Itäkeskuksen väliseen metsään rakennetaan
uusia asuintaloja, mikä osaltaan vaikuttaa positiivisesti kyseisen metsikön turvallisuu-
teen.

5.4.1. Alueen toimijoita

HKR -  Itä-Helsingin alueella toimii Helsingin kaupungin rakennusviraston
tuottajaorganisaatioon kuuluva ympäristötuotannon itäinen alueyksikkö (1.1.2009
siirtynyt uuteen virastoon Helsingin kaupungin rakentamisapalvelu Rakpa).
Yksikön tehtävänä on yleisten alueiden rakentaminen, rakenteellinen kunnossapito ja yl-
läpito. Käytössä on katupäivystys jolloin pystytään toimimaan kiireellisissä tapauksissa
myös virka-ajan ulkopuolella.

HKL - HKL:n perustehtävä on tarjota kaupunkilaisille tasapuoliset liikkumismahdollisuu-
det ja luoda edellytykset toimivalle ja elinvoimaiselle kaupungille.  HKL vastaa Helsingin
sisäisestä joukkoliikenteestä. Se suunnittelee liikenteen, tuottaa raitioliikenne- ja metrolii-
kennepalvelut, kilpailuttaa ja tilaa bussiliikennepalvelut sekä huolehtii rataverkon, asemi-
en ja varikkojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä vastaa joukkoliikenteen taloudes-
ta. HKL:lla on Itä-Helsingissä 10 metroasemaa. (www.hel.fi)

Puotilan ostoskeskus – Kaikki liiketilat ovat vuokrattu. Ostoskeskuksen ympärillä on pal-
jon uutta ja vanhaa; metro, asuntoja, koulut jne. Järjestyshäiriöitä on vähän, mutta töhryjä
ja pientä ilkivaltaa esiintyy. Ostoskeskus on lisännyt oma-aloitteellisesti roska-astioiden
määrää. Palkatulle vartioinnille ei tällä hetkellä ole tarvetta. Yhteistyötä olisi kuitenkin
syytä lisätä koulujen ja metron kanssa, jossa esiintyy häiriöitä ja pahoinpitelyjä

Myllypuron ostoskeskus - Myllypuron vanhan ostoskeskuksen purkutyö siirtyvät syksyyn
2009 ja uusi ostoskeskus valmistunee 2011. Liiketilojen lisäksi asuntoja, mitkä ovat vuok-
ra-asuntoja, omistusasuntoja sekä ns. senioriasuntoja (omaomistusasuntoja). Uudessa os-

http://www.hel.fi/
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toskeskuksessa tulee olemaan kauppakeskusmaista liiketoimintaa sekä vartiointia.  Uu-
desta ostoskeskuksesta toivotaan myös imagon nousua Myllypurolle.

Kontulan ostoskeskus – Ostoskeskuksen siisteyteen on erityisesti panostettu ja roska-
astioita lisätty.  Ostoskeskus on myös maalattu kesällä 2007. Eniten kävijöiltä tulee vali-
tuksia ravintoloiden edustalla olevista tupakoitsijoista, jotka pelottavat olemuksellaan ja
huudollaan ohikulkijoita. Ostoskeskuksella on jatkuva vartiointi ja lisäksi yhteistyö ravin-
toloiden ja metron vartijoiden kanssa toimii hyvin. Kelan toimiston tilalle on tulossa vuo-
den 2009 alussa "Ostarin Hymy" Myllypuron ostoskeskuksen tapaan. Alkon lähistöllä on
nuoria tai "juoppoja", jotka etsivät viinan hakijaa. Alkon oma vartija, jonka läsnäolo rau-
hoittaa.

Puotinharjun ostoskeskus - Ostoskeskuksen kaikki liiketilat ovat vuokrattu eivätkä ostos-
keskuksessa ilmene suurempia ongelmia. Puhoksessa sijaitseva moskeija aiheuttaa kui-
tenkin asiakkaissa vääränlaisia pelkotiloja ja koska paikka on tarkoitettu liiketilaksi, ei
paloturvallisuus ole kohdallaan. Stoorin asiakkaat aiheuttavat myös valituksia. Alueella on
vartiointi ja sen lisäksi kameravalvonta. Pysäköinti on jonkinasteinen ongelma.

5.4.2. Nykyisiä hyviä käytäntöjä

Turvallisuusyhteistyö on edistynyt kaikilla ostoskeskuksilla; toimijat ovat aktiivisia, työn-
jako on selkiintynyt ja tieto näyttää kulkevan. Asukasyhdistysten rooli turvallisuus yhteis-
työkumppaneina on myös vahvistunut.

Uimarantojen turvallisuuden parantaminen - ympäristön turvallisuusryhmässä pohdittiin
keväällä 2008 mm. uimarantojen turvallisuutta. Hellepäivinä uimarannoilla voi olla tu-
hansia ihmisiä. Pohdinnan tuloksena tehtiin keväällä 2008 uimarantojen palotarkastus.
Tarkastuksen suoritti pelastuslaitoksen turvallisuuskouluttaja ja kaksi poliisia. Saatujen
turvallisuutta heikentävien havaintojen pohjalta tehtiin muistio, joka toimitettiin liikunta-
viraston virastopäällikölle.

Torstai tepastelu - Talvikaudeksi järjestetään ”torstai tepastelu”, joka on ikäihmisille tar-
koitettu tunnin kestävä liikuntamahdollisuus Puotilan lämmitetyllä urheilukentällä. Kent-
tä on metroaseman vieressä ja paikalla on mahdollisuuksien mukaan sairasauto ja poliisi-
partio. Lämmitetyllä kentällä ei ole liukastumisvaaraa ja liikuntatoimesta tulee paikalle
mahdollisuuksien mukaan ”lähiöliikuttaja” pitämään alkuverryttelyn. Kentällä on mahdol-
lisuus myös soittaa musiikkia kaiutinlaitteista.

Pelastuslaitoksen toiminta –

Pelastuslaitos on lahjoittanut 40 palovaroitinta Itäkeskuksen psykiatrian poliklini-
kalle jaettavaksi niille asiakkaille joilta se puuttuu. Samalla jaettu erikoisvalmis-
teista tarrateippiä, jolla palovaroitin on helppo kiinnittää ilman poraamista tai mui-
ta työkaluja.

Palomiesoppilaat ovat myös syksyllä 2008 valistaneet kaikissa pilottialueen päivä-
kodeissa lapsia paloturvallisuusasioissa. Samaten palomiesoppilaat ovat valistaneet
alueen kymmenessä koulussa kahtena päivänä kolmen – neljän oppitunnin ajan kou-
lulaisia paloturvallisuusasioissa.



29

Pelastuslaitos on tehnyt Metro-lehden kanssa sopimuksen tuottaa artikkeleja, jotka
käsittelevät turvallisuutta metroliikenteessä. Tähän mennessä on julkaistu kaksi ar-
tikkelia. Toinen käsitteli Kontulan remontoidun metroaseman turvallisuusratkaisu-
ja.

Pelastuslaitoksen turvallisuuskouluttaja vierailee Naulakallion vastaanottokodin
suljetulla osastolla viiden viikon välein keskustelemassa siellä olevien nuorten kans-
sa turvallisuusasioista.

Vuosaaren sataman valmistumisen myötä on kaikissa pilottialueen kohteissa palo-
tarkastusten yhteydessä määrätty päivittämään kiinteistöjen pelastussuunnitelmat
vaarallisten aineiden onnettomuuksien varalta.

Pilottialueen yleisötapahtumista on laadittu erilliset pelastussuunnitelmat ja pelas-
tusyksikkö on käynyt tarkistamassa tapahtuman turvallisuusjärjestelyt ennen ta-
pahtuman alkua.

Pelastuslaitoksen riskienhallintayksikössä on linjattu selkeämpi linja ns. ”keräilijä-
kämppien” suhteen. Samalla on päätetty selkeämpi linjaveto pakkokeinojen käytöstä
ko. tapausten suhteen.

Pilottialueella päätettiin järjestää henkeä vaatineiden tulipalojen jälkeen asukasilta.
Siellä kerrotaan palokunnan toiminnasta ja annetaan asukkaille ohjeet oikeasta
menettelystä. Mukaan pyydetään myös poliisin edustaja sekä henkisen huollon
edustaja.

Metroasemien ympäristön siistiminen- Metroasemien turvattomuuden tunteeseen on pyrit-
ty myös vaikuttamaan siistimällä niiden ympäristöä. Toukokuussa 2008 Helsingin kau-
pungin rakennusvirasto siistivät yhdessä poliisin kanssa metroasemia hylätyistä pyöristä.
Yhteensä metroasemilta vietiin 34 hylättyä pyörää, jotka myöhemmin hyödynnetään Klaa-
rin syksyllä 2008 Vuosaaressa aloitettavassa nuorten kerhotoiminnassa, jossa nuoret voi-
vat korjata ja rakentaa pyöriä.

Turvakameravalvonta - Helsingin kaupunki asetti 3.8.2005 Helsingin kaupungin ja Hel-
singin kihlakunnan poliisilaitoksen yhteisen työryhmän koordinoimaan ja kehittämään
kaupungin turvakamerajärjestelmiä. Työryhmän tarkoituksena oli selvittää missä määrin
jo olemassa olevat kaupungin turvakamerajärjestelmät voivat hyödyntää poliisin toimintaa
esimerkiksi rikosten tutkinnassa. Työryhmän tehtävänä oli arvioida myös, mitkä kaupun-
gin omistamat tai hallitsemat paikat tarvitsisivat turvakameroita. Työryhmä sai työnsä
päätökseen loppuvuodesta 2006. Työryhmä esitti jo loppuvuodesta 2005 kaupungin alueelle
erillisiä yjt -turvakameroita (yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaan tarkoitettu-
ja kameroita), joiden avulla poliisi voisi reaaliaikaisesti seurata poliisitoiminnallisesti eri-
tyisen tärkeitä alueita. Helsingin kaupungin hyväksyttyä turvakameratyöryhmän esityk-
sen, Helsingin kaupungin rakennusvirasto otti päävastuun kamerajärjestelmän käytännön
toteutuksesta.

Tällä hetkellä kyseisiä kiinteitä kameroita on kaupungin alueelle asennettu yhteensä noin
30 kappaletta. Asennukset on tehty rakennusviraston toimesta poliisin analyysitietoihin
perustuvan asennussuunnitelman mukaisesti siten, että kamerakuvaa on reaaliaikaisesti
katseltavissa ainoastaan poliisilaitoksen Pasilan poliisitalossa sijaitsevassa johtokeskuk-
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sessa. Kuvamateriaali tallentuu myös siten, että se on ainoastaan poliisin saatavilla.  Polii-
silaitoksen tekemän, niin sanotun "hot spot" -analyysin mukaisesti kameroita on ensisijai-
sesti sijoitettu paikkoihin, jotka ovat erityisesti nousseet esiin pahoinpitelyjen, ryöstöjen ja
vahingontekojen tapahtumapaikkoina. Itä-Helsingissä tällainen kamera on sijoitettu Itä-
keskuksen Tallinnanaukiolle, jonka kuva välittyy poliisin johtokeskukseen. Tulevaisuudes-
sa kameravalvontaa on tarkoitus ulottaa myös muun muassa Kontulan, Vuosaaren ja Laa-
jasalon ostoskeskusten läheisyyteen.

Puotila-Seuran aktiivinen turvallisuustyö - Puotila-Seura tekee alueellista turvallisuustyö-
tä suunnitelmallisesti ja voimassa oleva alueellinen suunnitelma ulottuu vuoteen 2012.
Alueellisen turvallisuustoiminnan keskeisimpiä tavoitteita ovat Puotilan alueen asukkai-
den kokeman turvallisuuden, lähiyhteisöllisyyden ja asumisviihtyvyyden lisääminen.

5.4.3. Erityisiä kehittämiskohteita
Metroaseminen turvallisuuden parantaminen - tavoitteena on saada vakinaiset vartijat
Puotilan ja Myllypuron metroasemille. Tällä hetkellä vain Itäkeskuksessa ja Kontulassa on
kiinteät vartijat ja Puotilassa vain iltavuoron vartija. Lainsäädäntö määrittelee vartijoiden
toimivaltuuksien rajat metroasemien ulko-oville. Niiden ulkopuolella heillä on vain joka-
miehenoikeudet. Kattava kameravalvonta auttaa valvontatyössä sekä erityisesti jälkikä-
teen. Tämän lisäksi metroasemien turvattomuuteen tulisi edelleen vaikuttaa siistimällä
niiden ympäristöä. Metroasemien edustojen pyörätelineet tulisi siivota säännöllisesti ro-
mupyöristä. STOP töhry- projektin mallia tulisi hyödyntää. On havaittu, että töhryt tekee
pieni aktiivinen ryhmä, jonka toimintaan vaikuttamisella töhryjen määrää saadaan hallin-
taan.

Puistoalueiden siistiminen - Idän alueen puistoista on kerätty hylättyjä pyöriä pois.  Pyöri-
en tiedot lähetettiin poliisin tarkastettavaksi mahdollisten rikosten selvittämiseksi. Hel-
singin kaupungin rakennusviraston ja poliisin kesken toimintamallia selkiytetään edelleen
löytöpyörien suhteen. Myös muista rikoksista, kuten ilkivallasta, vahingonteoista, huume-
ruiskuista ilmoitetaan entistä tehokkaammin poliisille, jotta piilorikollisuus saadaan
 esiin tilastoinnin avulla. Tällä hetkellä rakentamispalvelu ei tee ilmoitusta läheskään kai-
kista tapauksista, joiden siivoaminen kuitenkin työllistävät kymmeniä puistotyöntekijöitä
päivittäin. Jatkossa tarkoituksena on, että rikosilmoitus tehtäisiin tietyn summan ylittä-
vistä vahingonteon korjauskuluista. Puistojen vartiointimahdollisuuksia selvitetään, jolloin
vahinkoja voidaan välttää.

Nopeampi puuttuminen ympäristön puutteisiin - Suurempaa huomiota tulisi kiinnittää eri
kohteiden puutteisiin ja vikoihin, esimerkiksi rikkoutuneet valot, ylisuuret pensaat jne.
Kansalaisten vikailmoitusten tekeminen tulisi tehdä helpommaksi, ns. ”yhden luukun”-
periaatteella. Vikailmoituksen tekeminen voisi esimerkiksi tehdä kirjastossa, jossa olisi
laite johon saisi ”täplän” kartalle vian/puutteen kohdalle. Vikailmoitus- ja palvelunumerot
tulisi tämän lisäksi saada selkeästi näkyville esimerkiksi metrovaunujen seinille.

Välitön ja säännöllinen puuttuminen ongelmiin tulisi parantaa nopeammalla tiedon väli-
tyksellä oikealle toimijalle ongelmien ilmetessä. On kuitenkin havaittu, että eri organisaa-
tiot eivät tiedä tarkasti vastuu-alueitaan siitä kenelle jokin ongelma tai ongelma-alue kuu-
luu. Tämä edellyttäisi, että vastuutehtävät ja – alueet tulisi selvittää viipymättä, jotta teh-
täviä voidaan vastuullistaa.
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Leikkipuistojen ilta – ja viikonloppukäyttö - leikkipuistoihin tulisi lisätä ilta- ja viikonlop-
pukäyttöä ilkivallan vähentämiseksi. Vastuu valvonnasta tulisi selkiyttää. Helsingin kau-
pungin rakennusviraston mielestä valvonta kuuluu poliisille. VIP-ryhmä (Vartiokylä-
Itäkeskus-Puotila) suunnittelee ja ideoi leikki- ja asukaspuistojen iltakäyttöä ilkivallan
vähentämiseksi.

Pelastuslaitoksen ja poliisin yhteistyön tiivistäminen – Poliisin ja pelastuslaitoksen yhteis-
työtä tulisi lisätä erilaisissa tarkastuksissa, kuten palotarkastukset, ilotulitevalvonnat,
luvattomat nuotiorakennelmat, sekä ravintoloiden ja uimarantojen tarkastuksissa.

Myllypuron uuden ostoskeskuksen pysäköintiongelma - Uuden ostoskeskuksen kaavassa ei
ole otettu riittävästi huomioon alueen pysäköintivaatimukset ja tämä tulee olemaan on-
gelmakohta. Pysäköintipaikoista tulee olemaan pulaa, etenkin ns. pintapaikoista. On selvi-
tettävä voiko kaavaan ja näin ollen pysäköintiongelmaan vielä vaikuttaa.

5.5. Liikenneturvallisuus
Katsaus liikenneonnettomuuskarttoihin kaikista onnettomuuksista vuodelta 2007 ja henki-
lövahinko-onnettomuuksista vuosilta 2004 - 2007 kertovat, että liikenneonnettomuustilas-
tot pilottialueella ovat melko samanlaisia vuodesta toiseen. Onnettomuudet keskittyvät
vilkkaimmille kaduille. Ajoneuvoliikenteen kannalta ongelmallisimpia paikkoja ovat Kehä
I:n tasoliittymät ja jalankulku- ja pyöräliikenteen kannalta pahimmat onnettomuuspaikat
ovat alueen vilkkaimmat kokoojakadut, kuten Turunlinnantie.  Poliisi suhtautuu vakavasti
asukkailta tulleisiin liikennevalvontapyyntöihin ja suuntaa paikkoihin valvontaa, mikäli
nähdään aiheelliseksi.

Maankäytön kehittäminen ja tiivistäminen vaatii liikennesuunnitteluresursseja lähivuosi-
na paljon, koska kaikki alueen metroasemat ja Kehä I:n tasoliittymät ja niiden ympäristö
ovat maankäytön kehittämiskohteita. Pilottialueen pinta-alasta 30-40 % on suunnittelun
kohteena. Tämän lisäksi Kehä I:n ja Kivikontien sekä Kehä I:n ja Itäväylän suunnittelu
jatkuu. Jalankulkusiltaa Itäkeskukseen rakenteilla olevaan Prismaan ei ole tässä vaihees-
sa syytä rakentaa sillä, Kehä I – Itäväylän risteyksen eritasoliittymän yleissuunnitelma on
parhaillaan vireillä. Sillan suunnittelu ja toteutus on sidoksissa koko risteyksen suunnitte-
luun.

Vuosaaren sataman vaikutukset ja siitä aiheutuvat mahdolliset liikenneongelmat eivät
kaikki ole ennakoitavissa ja osa niistä selviää, kun sataman toiminta alkaa marraskuun
lopussa. Satamassa tulee työskentelemään noin 4000 työntekijää. Tavaraliikenne opaste-
taan Kehä III:lle, joten se ei tule olennaisesti vaikuttamaan tämän alueen liikenteeseen.
Kehä III:n varteen ja pohjoispuolelle rakennetaan myös tavaran jatkokäsittelyyn liittyviä
terminaalialueita. Itä-Helsinkiläisiä kohtaa kuitenkin konkreettinen ja suuri muutos kun
vaarallisten aineiden kuljetus maanteitse, rautateitse ja meriteitse siirtyvät kantakaupun-
gista Itä-Helsinkiin sekä lisää raskaan liikenteen osuutta merkittävästi.

Helsingin kaupungin turvallisuusstrategiassa on erityisenä painopistealueena mainittu
kevyen liikenteen turvallisuus jossa todetaan, että lapset ja vanhukset ovat kevyen liiken-
teen onnettomuuksien kannalta riskiryhmässä. Helsingissä koululaisten riski on puolitois-
takertainen ja vanhuksilla 1,3 kertainen koko väestöön verrattuna. Suunniteltaessa lii-
kenneturvallisuutta parantavia kohteita tulisi tämä riskiryhmä huomioida. Puolet jalan-
kulkija – ja pyöräonnettomuuksista tapahtuu koululaisille kun he ovat ylittämässä katua
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suojatietä pitkin. Helsingin liikenteessä loukkaantuu vuosittain 60 ja kuolee 4 iältään 65-
vuotiasta tai sitä vanhempaa henkilöä. Lähes joka toinen vanhuksista on liikkeellä jalan ja
joka kolmas henkilöautolla. (Helsinkiläisten arkiturvallisuus: Helsingin kaupungin turval-
lisuusstrategia 2006, 24).

Erillisenä ja yleisenä huolenaiheena on havainto, että asukkaista vain harvat, yleensä sa-
mat henkilöt tulevat kaavan esittelytilaisuuksiin. Tätä asiaa tulisi jatkossa parantaa.

5.5.1. Nykyisiä hyviä käytäntöjä

Kaupunkisuunnitteluviraston ja Rakennusviraston internet palautepalvelut helpottavat
asukkaiden palautteen antoa. Lisäksi tiedonkulku virastojen välillä on viimeisen kymme-
nen vuoden aikana parantunut olennaisesti, jolloin palaute löytää entistä paremmin vas-
tuuhenkilön.

Kaupunkisuunnittelun nähtävänä nyt sivusto, jonne tulee nähtäväksi alueelle tehtävät
merkittävät liikennesuunnitelmat sekä kaavahankkeet. Rakennusvirastolla on omilla in-
ternetsivustoillaan vastaava palvelu katusuunnitelmien osalta.

Tämän lisäksi merkittävien liikennesuunnittelu- ja katusuunnitteluhankkeiden yhteydes-
sä järjestetään asukasiltoja, joissa suunnitelmaluonnoksia esitellään. Valitettavasti asu-
kasosallistuminen näissä on ollut varsin vähäistä. Ilmeisesti asukkaiden ajasta kilpailee
niin monet muutkin toiminnot, että osallistumismahdollisuudet tällaisiin tilaisuuksiin ovat
varsin vähäisiä.

Suunnitelmiin liittyvien asukasiltojen lisäksi alueen paikalliset toimijat ovat järjestäneet
asukasiltoja, joissa on käsitelty alueen ajankohtaisia liikenneongelmia. Yleisemmin alueen
kaikkiin ajankohtaisiin asioihin on pureuduttu ylipormestarin järjestämissä asukastilai-
suuksissa.

Poliisi on pystynyt suhteellisen hyvin vastaamaan liikenteenvalvontapyyntöihin. Periaat-
teena on ollut yksi liikennevalvontatehtävä per partio per työvuoro. Lisäresursseja on saa-
tavissa Helsingin liikennepoliisista sekä harjoittelijoista. Lähipoliisin resurssit ovat myös
vastanneet asukkaiden kysyntää.

Poliisi on osallistunut lasten ja nuorten liikennekasvatustoimintaan järjestämällä perintei-
siä koulu- ja päiväkotivierailuja. Perinteisesti on myös järjestetty koulujen alkupäivien
valvontaiskut, joista uusin toiminta on ”turvaa lapsen koulutie”.

Poliisi on myös järjestänyt kouluille ns. ”moporatsian”, jossa poliisi on käynyt yllättäen
koulun pihalla tarkistamassa pihalla olevien mopojen laillisuuden. Käynti on ollut koulun
kanssa ennalta sovittu, mutta oppilaille yllätys. Mopojen omistajia on pyydetty pihalle kat-
sastamaan mopoa yhdessä poliisin kanssa. Poliisin tavoitteena ei ole ollut rangaista nuoria
vaan valistaa heitä. Näin ollen nuorille ei esimerkiksi kirjoitettu sakkoja mikäli jotain ra-
kennemuutoksia oli tehty vaan heille annettiin määräaika korjata asia jonka jälkeen sovit-
tu uusi tarkistusajankohta. Moporatsian kautta tehty valistus on todettu erittäin tehok-
kaaksi.
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5.5.2. Erityisiä kehittämiskohteita

Vuoden 2009 liikenteen ohjauksen tarkistuskohteita tullee olemaan:

Myllypuron kerrostaloalue: Myllypuron uusi puinen kaupunkikylän rakentaminen
alkaa, Myllypurontien länsi/pohjoisosa ympäristöineen Myllypurontielle on laadittu
uusi katusuunnitelma ja Alakiventien varteen rakennettavan jalkapallohallin ympä-
ristö lisäksi Myllypuron keskuksen rakentaminen alkaa
Marjaniementien pohjoispää ympäristöineen Marjaniementien pohjoispään siltojen
saneeraaminen alkaa
Kivikon teollisuusalue, jonne on tulossa ensimmäiset työpaikat
Näiden lisäksi on tarkoitus yhden sellaisen alueen liikennejärjestelyjä joihin ei tule
kohdistumaan lähivuosina suuria uusia liikennejärjestelyjä aiheuttavia maankäyt-
tömuutoksia

Yllämainitut tarkistuskohteet edellyttävät, että tehtyjä katusuunnitelmia on alettu toteut-
taa ja alueiden täydennysrakentamiskohteiden toteutus alkaa. Liikenteenohjaussuunni-
telmissa esitetään liikenteenohjauslaitteet ja pienet liikenneturvallisuutta parantavat lii-
kennejärjestelyt kuten liikennemerkit, pollarit, töyssyt portit yms.

Kevyen liikenteen suunnittelukohteeksi on ehdotettu Kotikonnuntien pyörätietä, jotta se
voidaan toteuttaa uuden vanhusten keskuksen ympäristön liikennejärjestelyjen kanssa.

Pilottialueen asukasyhdistysten esittämiä parannuskohteita ovat Myllypurontien liittymän
pohjoispuolen ryhmittymiskaista ja linja-autopysäkki, joka ohjaa harhaan. Kolmas kaista
tulisi saada Myllyruuhenpolun alikulun kohtaan. Näiden lisäksi, Puhoksen parkkipaikan
liittymä Korsholmantielle on parannettava. Väistämisvelvollisuus liittymässä on periaat-
teessa selvä, mutta autoilijat eivät käyttäydy liikennesääntöjen mukaisesti. Tällaisia pa-
rantamisehdotuksia otetaan mielellään vastaan jatkossakin ja ne pyritään entistä parem-
min ohjaamaan asianomaiselle viranomaiselle. Tietyissä ongelmissa asuk-
kaan/asukasyhdistyksen on vaikea tietää kelle ongelma kulloinkin kuuluu. Esimerkiksi
Kehä I ja Itäväylä Kehä I:stä itään ovat tiehallinnon ylläpitämiä teitä.
Liikennevalovalvontaa toivotaan Itäväylälle ja Kehä I:lle. Kameravalvonnan mahdollisuut-
ta voisi myös selvittää.

Itäisen suuripiirin alueelle on tulossa kaksi nopeusnäyttötaulua Vanhanlinnantielle ja toi-
nen Kontulankaarelle.

Keväälle 2009 Kontulan ostoskeskukseen on suunnitteilla pyöräilykampanja, jolla pyritään
saamaan polkupyöräily turvallisemmaksi ostoskeskuksen käytävillä. Pyöräilyn alueella on
aiheuttanut aggressiivista käytöstä jalankulkijoissa.

Asukkaiden mahdollisuutta keskustella liikenneturvallisuusaiheista ja –ongelmista joko
poliisin tai liikennesuunnittelijan kanssa pyritään jatkossa sisällyttämään muihin alueilla
järjestettäviin tilaisuuksiin kuten asemakaavojen kuulemisiin ja katusuunnitelmien yleisö-
tilaisuuksiin.
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Liikenteen liittyvissä ongelmissa toivotaan käyttöön ”yhden luukun” menetelmä, jolla asia
ohjautuisi nykyistä paremmin asianomaiselle virkamiehelle. Tällä hetkellä internetistä on
vaikea löytää oikeaa viranomaista. Nykyisellään väärään osoitteeseen ohjautuneet toimen-
pidepyynnöt asiakaspalvelu pyrkii ohjaamaan oikealle viranomaiselle. Voisiko sitten jat-
kossa asiakaspalvelu olla keskitetympää ja helpommin löydettävissä tutkitaan.

6. TOIMINNAN ORGANISOINTI JA KEHITTÄMINEN

Toiminta-alueelle tarvitaan pysyvä verkosto-organisaatio turvallisuusyhteistyön johtami-
seen ja ohjaukseen. Verkosto-organisaation tehtävänä on turvallisuussuunnitelman jalkau-
tumisen varmistaminen ja verkostoyhteistyön jatkuva kehittäminen. Verkosto-organisaatio
ei vaikuta olemassa olevan palvelujärjestelmän rakenteisiin ja johtamiseen.

Turvallisuussuunnitteluprosessin aikana perustettu yhteistyöorganisaatio on osoittautu-
nut toimivaksi ja toimijat ovat tulleet tutuiksi keskenään. Sen vuoksi ei ole mitään syytä
purkaa sitä ja rakentaa uutta tilalle. Pilottialueen verkosto-organisaatio muodostuu siis
turvallisuusyhteistyön johtoryhmästä ja viidestä turvallisuuden osa-alueen työryhmästä.
Johtoryhmän puheenjohtajuus on poliisilla siihen saakka, kunnes turvallisuusyhteistyö
laajenee kattamaan koko Itä-Helsingin alueen. Tämän jälkeen ehdotetaan, että johtoryh-
män vetovastuu on kiertävä siten, että poliisin, sosiaali-, terveys-, nuoriso- ja opetustoimen
päälliköt toimivat kukin kaksi (2) vuotta kerrallaan puheenjohtajana. Johtoryhmän ko-
koonpano on sama kuin suunnitteluvaiheen aikana. Turvallisuuden osa-alueiden puheen-
johtajuus säilyisi samana kuin suunnitteluvaiheen aikana. Työryhmien puheenjohtajat
ovat johtoryhmän jäseniä. Työryhmissä tulee olla kaikki ko. turvallisuuden osa-alueen
avain toimijat. Johtoryhmä ja työryhmät voivat kutsua kuultavaksi muita tahoja taikka
tehdä tutustumiskäyntejä tai -katselmuksia tarvittaessa.

Turvallisuusyhteistyö perustuu Helsingin kaupungin turvallisuusstrategian sekä muiden
yhteiskunnan strategioiden velvoitteisiin. Verkosto-organisaation työ tehdään virkatyönä
ja viranomaisten olemassa olevilla resursseilla. Asukkaiden ja muiden tahojen mukanaolo
perustuu vapaaehtoisuuteen. Johtoryhmä voi jonkun työryhmän aloitteesta tai esim. tode-
tun tarpeen tilanteessa tehdä aloitteita lisäresurssien saamiseksi. Lisäksi voidaan tarvit-
taessa hakea erillistä rahoitusta varhaisen puuttumisen ja ehkäisevän työn kohdennettui-
hin yhteistyöhankkeisiin.
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Liite 1 Turvallisuussuunnitelman työryhmät ja työryhmien työssään
kuulemat asiantuntijat

Johtoryhmä:
Puheenjohtajana ylikomisario Veli Hukkanen Itäkeskuksen poliisipiiristä, jä-
seninä perhekeskuspäällikkö Riitta Vartio Itäisestä perhekeskuksesta, sosiaa-
liasemapäällikkö Maaretta Pukkio Itäiseltä sosiaaliasemalta, ylilääkäri Leea
Muhonen, sairaanhoitaja Ari Karppinen ja osastonhoitaja Harri Warro Itäiseltä
Psykiatrian poliklinikalta, Klaari-koordinaattori Sanna-Leena Silfverberg
Klaari Helsingistä, rehtori Timo Mustonen Keinutien ala-asteelta, nuoriso-
ohjaaja Solja Sojantola Mellunkylän nuorisotyönyksiköstä, turvallisuuskoulut-
taja Eelis Tuisku Helsingin pelastuslaitokselta, diplomi-insinööri Jussi Jääskä
kaupunkisuunnitteluvirastosta, alueyksikön päällikkö Kari Haapaniemi Hel-
singin kaupungin rakentamispalvelusta, valvomoesimiehet Jaana Johnsson ja
Mauri Laakkonen Helsingin kaupungin liikennelaitokselta, puheenjohtaja Pir-
jo-Liisa Kangasniemi Puotila- seurasta ja puheenjohtaja Marita Manninen Myl-
lypuro-seurasta, sihteerinä projektisuunnittelija Kristina Westerholm Helsin-
gin kaupungin turvallisuus- ja valmiusosastolta.
Asiantuntijoina kuullut henkilöt: osastonhoitaja Leena Kekkonen ja erikoissai-
raanhoitaja Kirsi Karttunen Itäkeskuksen nuorisopsykiatrian poliklinikka,
henkilökunta Itäinen nuorisoasema, projektipäällikkö Johanna Seppälä ja tur-
vallisuuskoordinaattori Jussi Koivisto Helsingin kaupungin turvallisuus- ja
valmiusosastolta

Alatyöryhmä Perheiden turvallisuus:
Puheenjohtajana sosiaaliasemapäällikkö Maaretta Pukkio Itäiseltä sosiaa-
liasemalta, jäseninä aluepäällikkö Riina Tiirikainen Itäiseltä sosiaali- ja lähi-
työnyksiköstä, vanhempi konstaapeli Terhi Lukka Itäkeskuksen poliisipiirin
lähipoliisiryhmästä, rehtori Timo Mustonen Keinutien ala-asteelta, varhaisen
tuen sosiaaliohjauksen konsultti Jonna Lehtosaari Helsingin kaupungin sosiaa-
livirastosta , yhdyskuntatyöntekijä Kirsti Jussila, asumisneuvoja Juha Oksa-
nen Myllypuron kiinteistöistä, diakoni Susanna Valtonen Mellunkylän seura-
kunnasta, kotihoidon ohjaaja Aila Tamminen Kivikon terveyskeskuksesta
Asiantuntijoina kuullut henkilöt: -

Alatyöryhmä Lasten ja nuorten turvallisuus:
Puheenjohtajan perhekeskuspäällikkö Riitta Vartio Itäisestä perhekeskukses-
ta, jäseninä klaari-koordinaattori Sanna-Leena Silfverberg Klaari Helsingistä,
toiminnanjohtaja Kirsi Reunanen Itäisestä nuorisotyönyksiköstä (nykyään vs.
henkilöstöpäällikkö nuorisoasiankeskuksessa), toiminnanjohtaja Soili Voipio
Vuosaaren nuorisotyönyksiköstä, diakoni Juha Kasari Mellunkylän seurakun-
nan Saapas-toiminnasta, vanhempi konstaapeli Katja Nissinen Itäkeskuksen
poliisipiirin lähipoliisiryhmästä
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Asiantuntijoina kuullut henkilöt: Nina Hedenstam Myllypuron ala-asteen van-
hempainyhdistys,

Alatyöryhmä mielenterveys-, huume-, ja moniongelmaiset:
Puheenjohtajana ylilääkäri Leea Muhonen Itäiseltä psykiatrian poliklinikalta,
jäseninä sairaanhoitaja Ulla Valve (kevät -08) Itäiseltä psykiatrian poliklini-
kalta, sairaanhoitaja Harri Warro (keväästä -08) Itäiseltä psykatrian poliklini-
kalta, johtaja Tuula Jokela Itäiseltä A-klinikalta, sosiaaliasemapäällikkö Maa-
retta Pukkio Itäiseltä sosiaaliasemalta, vanhempi konstaapeli Jenni Saari Itä-
keskuksen poliisipiirin lähipoliisiryhmästä, sosiaalityöntekijä Tuula Lehtinen
Itäiseltä psykiatrian poliklinikalta
Asiantuntijoina kuullut henkilöt: työsuojelupäällikkö Tapani Luoma Helsingin
kaupungin henkilöstökeskuksesta, sekä sairaanhoitaja Olli Rauhala Hoitoa
vailla - vaikea hoitaa – hankkeesta.

Alatyöryhmä ympäristön turvallisuus:
Puheenjohtaja ylikonstaapeli Pentti Tarvonen Itäkeskuksen poliisipiirin lähipo-
liisiryhmästä, jäseninä arkkitehti Barbara Tallqvist kaupunkisuunnitteluviras-
tosta, turvallisuuskouluttaja Eelis Tuisku Helsingin pelastuslaitokselta, turval-
lisuusvastaava Elina Severinkangas kaupungin liikennelaitokselta, tuotanto-
päällikkö Jarmo Tamminen Helsingin kaupungin rakentamispalvelusta, val-
vomoesimiehet Jaana Johnsson ja Mauri Laakkonen Helsingin kaupungin lii-
kennelaitokselta, puheenjohtaja Marita Manninen Myllypuro-seurasta, Kalevi
Salo Kontula-seurasta, puheenjohtaja Pirjo-Liisa Kangasniemi Puotila-seurasta
(varamiehenä Risto Monto), asumisneuvoja Emilia Järvinen Vesalan kiinteis-
töistä, Ulla Korhonen-Välmä, Marja Piimies ja Pirjo Ruotsalainen lähiöprojek-
tista
Asiantuntijoina kuullut henkilöt: Matti Kainulainen Kontulan kiinteistöt, Juk-
ka Alikoski ja Pirjo Aalto Citycon Oy, Riitta Uotila ja Antti Syrjälä Isännöitsi-
jäkonttori Oy, Juha Karjula Kontulan Huolto Oy,

Alatyöryhmä liikenneturvallisuus:
Puheenjohtajan diplomi-insinööri Jussi Jääskä kaupunkisuunnitteluvirastosta,
jäseninä vanhempi konstaapeli Stefan Korhonen Itäkeskuksen poliisipiirin lä-
hipoliisiryhmästä, Marita Manninen Myllypuro-seurasta, Risto Rautiainen
Kontula- seurasta, Jaakko Ojala Puotila-seurasta
Asiantuntijoina kuullut henkilöt:
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Liite 2  Toimijoita Itä-Helsingin alueella

TOIMIJA
Itäkeskuksen poliisipiiri
Itäkeskuksen poliisipiiri-
lähipoliisipilotti
Helsingin pelastuslaitos
Sosiaalivirasto-Itäinen perhekeskus 0-18 vuotiaat leikkipuistotoiminta, lapsiper-

heiden varhainen tuki ja koti-
palvelu, lastensuojelu

Sosiaalivirasto-Perheneuvola 0-18 vuotiaat kasvatus – ja perheneuvonta
Sosiaalivirasto – Itäinen nuori-
soasema

13-23 vuotiaat päihde- ja peliongelmat nuorille
sekä heidän perheille

Sosiaalivirasto-Klaaritoiminta
Sosiaalivirasto-Itäinen sosiaaliase-
ma

18-64 vuotiaat aikuisten sosiaalityö, koko vä-
estön toimeentulotuki, yhdys-
kuntatyö

Sosiaalivirasto-Itäinen sosiaali- ja
lähityön yksikkö

65+ vuotiaat vanhusten sosiaali- ja lähityö,
omaishoidontuki

Sosiaalivirasto - ystävävälitys
Sosiaalivirasto-A-klinikka aikuisten päihdetyö
Asumisneuvojat
Terveyskeskus-
Terveyskeskus- vanhusten- ja vammaisten ko-

tihoito
Nuorisoasiainkeskus (9-12 vuotiaat)

13-17 vuotiaat
Kontulan nuorten toimintakes-
kus, Kontulan puu ja askarte-
lupaja, Kontulan skeittihalli,
Vesalan ja Myllypuron nuoriso-
talo, Kivikon ja Laakavuoren
kumppanuustalo

Opetusvirasto
Herttoniemen seurakunta- Mylly-
puron kirkko

Myllypuro seurakunta- ja diakoniatyö

Mellunkylän seurakunta Mellunkylä seurakunta- ja diakoniatyö
Vartiokylän seurakunta Vartiokylä seurakunta- ja diakoniatyö
Roihuvuoren seurakunta Marjaniemi seurakunta- ja diakoniatyö
Kivikko-seura Kivikko alueen asukasjärjestö
Kontula-seura Kontula alueen asukasjärjestö
Kurkimäki-seura Kurkimäki alueen asukasjärjestö
Mellunmäki-yhdistys Mellunmäki alueen asukasjärjestö
Myllypuro-seura Myllypuro alueen asukasjärjestö
Puotila-seura Puotila alueen asukasjärjestö
Roihuvuori-seura Roihuvuori alueen asukasjärjestö
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Vesalan pientaloyhdistys Vesala alueen asukasjärjestö

Liite 3  Lasten ja nuorten asioissa toimivat verkostot Itä-Helsingissä

Työryhmä alue toimijat
Ammatillisten aamukah-
vit

Itä-Helsinki Itäinen perhekeskus, KULKE, Mellunkylän srk, Vihreäkeidas, Helsinki Missio,
Metrokappeli, HNK/ Helsingin nuoret kotkat, Suomen pakolaisapu, Hoitoa
vailla- vaikea hoitaa-projekti, Monikanaiset, Itäkeskuksen poliisi, Klaari

Herttoniemen aluetyö-
ryhmä

Herttoniemi Kunnallisia ja kolmas sektori

Herttoniemenrannan
nuorisotyöryhmä

Herttoniemenranta Nuorisoasiainkeskus (Herttoniemenrannan nuorisotalo), Asukastalo Ankkuri,
Koulu (Herttoniemenrannan a-a), Itäinen perhekeskus, nuorisoasema ja
sosiaaliasema, Klaari

Itä-Helsingin tukiryhmä Koko Itä-Helsinkiä
koskeva

Itäkeskuksen poliisi, Herttoniemen kirjasto, Vuosaaren srk, Itäinen nuori-
soasema ja perhekeskus, Koulu – ja opiskelijaterveydenhuolto, Myllypuron
liikuntamylly, Keinutien,Puotilan ja  Meri-rastilan a-a, Laajasalon ja Vartioky-
län ya, Vuosaaren ja Kontulan nuorisotyön yksikkö/ NK, Itäinen ja kaakkoi-
nen leikkipuistotoiminta

Kallahden turvaverkko Kallahden perus-
koulu

Kallahden pk, Vuosaaren seurakunta, Itäinen perhekeskus, Vanhempainyh-
distys, Klaari

Kivikko-Kurkimäen alue-
työryhmä

Kivikko ja Kurkimä-
ki

Leikkipuistot Kipinäpuisto, Kurkimäki ja Kiikku, Itä-Helsingin liikuntaseura,
Kivikon kumppanuustalo (NK), Kurkimäki- ja Kivikko- seura, Kulttuuriasiain-
keskus, Mellunkylän srk
Klaari, Itäinen perhekeskus, Kontulan Lions club, päiväkoti Rauha Kontulan
lähiöasema, koulu,
alueen asukkaita

Kontulan aluetyöryhmä Kontula Itäinen perhekeskus, leikkipuistot Lampi ja Kontula, päiväkodit Kontula ja
Lammikko, Koulut
Kontulan a-a, Naulakallio, Helsingin yhteislyseo ja Vesalan ya, Kontulan
kirjasto, lähiöasema ja nuorisotalo, Metrokappeli, Mellunkylän srk, Klaari,
Itäkeskuksen poliisi, KULKE,Vesalan nuorisotalo

Laakavuoren Etam Laakavuoren
kumppanuustalo

Laakavuoren a-a, Laakavuoren kumppanuustalo (NMKY ja NK), päiväkoti
Laakavuori, Metrokappeli,Klaari

LANA (lasten ja nuorten
asialla)

Laajasalo Leikkipuisto Kiiltomato, Rudolf, Santahamina ja Puuskakulma, Laajasalon
kirjasto ja nuorisotalo, Itäinen perhekeskus, nuorisoasema ja sosiaalitoimisto,
Koulut Laajasalon a-a ja ya, Poikkilaakson a-a, Tahvonlahden a-a ja Santa-
haminan a-a, Itäkeskuksen poliisi, Klaari

Mellunmäen aluetyö-
ryhmä

Mellunkylä Laakavuoren kumppanuustalo, koulut Laakavuoren a-a, Kontulan a-a, Nau-
lakallio ja Mellunmäen a-a, päiväkoti Laakavuori, Mellunmäen a-a:n vanhem-
painyhdistys, Mellunkylän srk
Itäinen perhekeskus ja nuorisoasema, KV/tilakeskus, Vihreäkeidas, Klaari,
Itäkeskuksen poliisi
Metrokappeli, KULKE, Mellunmäki-seura

Meri-Rastilan Etam Meri-rastilan ala-
aste

Koulu(rehtori ja kuraattori), Klaari, seurakunta, nuorisoasiainkeskus, YAD ja
Helsingin NNKY

Myllypuron Hymy Myllypuro Herttoniemen srk, Myllypuron a-a ja ya, Itäinen perhekeskus ja sosiaaliase-
ma, leikkipuisto Myllynsiipi, Kontulan nuorisokeskus, Myllypuron nuorisotalo,
terveyskeskus, liikuntamylly ja kiinteistöt Oy, Itäkeskuksen poliisi, A-klinikka,
Klaari, Myllypuro-seura, Päiväkoti Neulanen
SSV, Yö-koripallo /NK, HNMKY

Olohuone-verkosto Roihuvuori Kunnallisia ja kolmassektori
RoiHe Roihuvuori ja Van-

ha Herttoniemi
Leikkipuistot Herttoniemi, Hilleri ja Tuhkimo, päiväkoti Hilleri, Itäkeskuksen
poliisi, Roihuvuoren ala-aste, nuorisotalo ja srk, Porolahden pk, Herttonie-
men kirjasto, ala-aste, yhteiskoulu ja srk,
Itäinen perhekeskus, Kettutien sosiaalipalvelutoimisto ja nuorisotalo, Klaari

Terveellinen kaupun-
ginosa – hanke Hertto-
niemessä

Herttoniemi

Vesalan virkamiestyö-
ryhmä

Vesala Vesalan nuorisotalo, Vesalan a-a ja ya

Vip-ryhmä Vartiokylä, Itäkes-
kus ja Puotila

Vartiokylän yläaste, NK/Vartiokylän alue ja srk, Itäkeskuksen peruskoulu,
poliisi ja kirjasto, Snellu, Stoa, Valtti, leikkipuisto Rusthollari, Iso-Antti ja Mus-
tapuro, NFG, Klaari

Vuosaaren nuorisover- Vuosaari Koulut Tehtaanpuiston ya, Aurinkolahden pk, Mustakiven a-a, Kallahden pk,
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kosto Meri-Rastilan a-a ja Vuosaaren pk, Vuosaaren srk, Itäinen perhekeskus,
Itäkeskuksen poliisi, Vuosaari-seura,Itäinen perhekeskus/romanityö, Vuosaa-
ren kirjasto, Klaari, Ungdomsgården Rastis, Vuosaaren urheilutalo, SSV,
Vuosaaren nuorisotyön yksikkö/NK, Kallahden nuorisotalo

Liite 4:  Toimeentulotuen saajat Itäisen sosiaaliaseman alueella (sekä per-
heen päämies + mahdollinen puoliso + perheen alle 18-vuotiaat
lapset)

Alue V.2006 %-osuus ko
alueen
väestöstä

V.2007 %-osuus ko
alueen
väestöstä

V.2008 %-osuus ko
alueen
väestöstä

Vartiokylän, Mylly-
puron ja Mellunkylän
peruspiirit

  8 784    13,2 %   8 804     13,2 %   8 788       13,2 %

Itäisen sosiaaliase-
man alue eli
itäinen + kaakkoinen
suurpiiri

16 740    11,5 % 17 111     11,7 % 17 198       11,6 %

Helsinki 51 571      9,2 % 50 123       8,9 % 50 970         9 %

Lähde: Helsingin kaupungin
             sosiaalivirasto
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Liite 5 Lastensuojelun asiakkuudet 2007-2008

LASTENSUOJELUN ASIAKKUUDET 1.1.-31.12.2007

AVOHUOL-
LOSSA

PERHE-
HOIDOSSA

AMMAT.
PERHKOTI

LAITOS-
HUOLL.

MUUALLE
SIJOITETUT

YKSITYISESTI
SIJOITETUT

ETELÄNEN
PERHKESK

1076 42 19 171 40 11
LÄNTINEN
PERHKESK

1211 56 25 238 41 3
POHJONEN
PERHKESK

2007 117 27 470 70 9
ITÄINEN
PERHKESK

2393 160 48 580 79 20

LASTENSUOJELUN ASIAKKUUDET 1.1.-31.12.2008

AVOHUOL-
LOSSA

PERHE-
HOIDOSSA

AMMAT.
PERHKOTI

LAITOS-
HUOLL.

MUUALLE
SIJOITETUT

YKSITYISESTI
SIJOITETUT

ETELÄNEN
PERHKESK

1147 43 6 156 41 7
LÄNTINEN
PERHKESK

1324 64 27 221 59 4
POHJONEN
PERHKESK

2093 136 29 451 66 9
ITÄINEN
PERHKESK

2734 111 55 603 85 22

Huom. Sama asiakas on voinut esiintyä useamman kerran saman vuoden ai-
kana eri asiakkuuksissa.

Lähde: Helsingin kaupungin
            sosiaalivirasto
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Liite  6 Poliisin perheväkivaltakeikat Helsingissä taulukkona ja lukuina

POLIISIN PERHEVÄKIVALTAKEIKAT
HELSINGISSÄ 2007-2008
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Lähde: Helsingin poliisilaitos
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Liite 7  Kotihälytystehtävä lähipoliisipilotti-alueella

Kaikki ilmoitetut kotihälytystehtävät Läpo-alueella
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Liite 8  Pahoinpitelyt yksityisessä asunnossa Lähipoliisipilotti-alueella

Pahoinpitelyt yksityisessä asunnossa Läpo-alueella,
rikosten lukumäärä
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Liite 9 Alle 18-vuotiaiden tekemien rikosten määrä sekä omaisuusrikoksen
määrä Helsingissä 2005-2008

Nuorten tekemien rikosten määrä Helsingissä vuosina 2005-2008
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Lähde: Helsingin poliisilaitos

Liite  10 Alle 18-vuotiaiden henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
2005-2008

Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
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Lähde: Helsingin poliisilaitos



47

Liite 11 Alle 18-vuotiaiden tekemien rikosten tapahtumapaikka Helsingissä
poliisipiireittäin

Nuorten tekemien rikosten tapahtumpaikka poliisipiireittäin
v.2007

Itäkeskus
Malmi
Pasila
Keskusta

Lähde: Helsingin poliisilaitos
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Liite 12  Alle18-vuotiaiden tekemien rikosten tapahtuma-alue Itä-Helsingissä

Itäkesk
Puotila
Myllypuro
Kontula
Mellunk
Meri-R
Kesk-Vuos
Niinisaari
Kulosaari
Hertt.
Roihuv.
Laajasalo
Santahamina

Rikosten tapahtuma-alue Itä-Helsingissä
(alle 15-vuotiaat, 2007)

Rikosten tapahtuma-alue
Itä-Helsingissä (15-17 vuotiaat, 2007)

Itäkesk.
Puotila
Myllypuro
Kontula
Mellunk.
Meri-R.
Kesk-Vuos
Niinisaari
Kulosaari
Hertt.
Roihuv.
Laajasalo
Santaham.

Lähde: Helsingin poliisilaitos
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Liite 13  Alle 18-vuotiaiden osallisuus Lähipoliisipilotti-alueella tapahtuneis-
sa rikoksissa

Alle 18-vuotiaat osallisena Läpo-alueella tapahtuneissa
rikoksissa
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Liite 14  Poliisin mielenterveysongelmiin liittyvät tehtävät lähipoliispilotti-
alueella

Hälytystehtävät "mielenterveys" Läpo-alueella
sisältää: toimintavelvollisuus, kuljettamisen avustaminen, paluttaminen sairaalaan, tutkimuksen turvaaminen,

muu mielenterveyteen liittyvä tehtävä
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Liite 15 Päihtymykseen liittyvät poliisin tehtävät lähipoliisipilotti-alueella

PÄIHDEKIINNIOTOT (P-ILMOITUS)
LÄPÖ-ALUEELLA
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HÄLYTYSTEHTÄVÄ: "PÄIHTYNYT HENKILÖ"
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Liite 16

TURVATTOMUUDEN KOKEMINEN OMALLA ASUINALUEELLA
2003 JA 2006 PERUSPIIREITTÄIN

Turvallisimmiksi koetut alueet (7 kpl)
Turvattomimmiksi koetut alueet (6 kpl)

Lähde: Tuominen Martti (2007). Siis tosi turvalli-
nen paikka – Helsingin turvallisuuskysely vuonna
2006.
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Liite 17 Turvattomuuskokemukset omalla asuinalueella

KUVIO 18. TURVATTOMUUSKOKEMUKSET OMALLA ASUINALUEELLA
MYÖHÄÄN PERJANTAI- JA LAUANTAI-ILTAISIN PERUSPIIREITTÄIN (ML.
MELKO TURVATON, TURVATON, EI USKALLA LIIKKUA)
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Lähde: Tuominen Martti (2007). Siis tosi turvalli-
nen paikka – Helsingin turvallisuuskysely vuonna
2006.
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Liite 18  Metron koettu turvallisuus

KUVIO 23. METRON KOETTU TURVALLISUUS ILTAISIN
KAAKKOISESSA JA ITÄISESSÄ SUURPIIRISSÄ (%)
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Liite 19 Rikokset yleisellä paikalla lähipoliispilotti-alueella

PAHOINPITELYT YLEISELLÄ PAIKALLA LÄPO ALUEELLA
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Liite 20 Vahingonteot ja häiriökäyttäytyminen lähipoliispilottialueella

RIKOSILMOITUKSET VAHINGONTEOISTA LÄPO-ALUEELLA
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HÄLYTYSTEHTÄVÄ: "HÄIRIÖKÄYTTÄYTYMINEN"
LÄPO-ALUEELLA
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Liite 21 Liikenneonnettomuudet - ja loukkaantuneet lähipoliisipilottialueella

Liikenneonnettomuudet Läpo-alueella
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