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Kaupunginhallitus perusti lähiöprojektin vuoden 1996 alussa esikaupunkien yleisten 
kehityslinjojen määrittelemiseksi ja alueellisten kehittämistoimien organisoimiseksi. 
Projekti on ollut ja on kaupungin hallintokuntien yhteistyöprojekti. Projekti raportoi 
vuosittain toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Tämä ohjelma on projektin neljän-
nelle toimikaudelle.

Nyt 12 vuotta myöhemmin esikaupunkien kehittäminen on yhtä ajankohtaista. 
Kun suuret satamalta vapautuvat alueet alkavat rakentua aivan kantakaupungin tun-
tumassa, on entistä tärkeämpää, että kaupunki suuntaa nykyisten esikaupunkien ke-
hittämiseen tarpeeksi voimavaroja ja huolehtii niistä yhdenveroisina Helsingin kau-
punginosina kantakaupungin kanssa.

Lähiöprojekti keskittyy projektikaudella 2008–2011 entistä enemmän esikaupun-
kien julkisuuskuvan parantamiseen viestinnän, kulttuurin, tapahtumien ja elinkeino-
elämän markkinoinnin keinoin. Uuden projektikauden visiona onkin: ”Lähiöistä kau-
punginosiksi joissa tapahtuu!”

Esikaupunkeja tuodaan esille kulttuurin ja tapahtumien kaupunginosina toimin-
tamahdollisuuksien parantamiseksi lähellä, omalla asuinalueella, mutta myös niiden 
tunnettuuden lisäämiseksi kaupungissa ja seudulla. Esimerkkinä on kaupunginor-
kesterin ja kulttuuriasiankeskuksen kanssa käynnistynyt yhteistyö konserttien järjes-
tämiseksi esikaupunkien keskuksissa ja pienempimuotoisten lastenkonserttien tuo-
miseksi asukkaiden naapurustoon.

Yritykset ja elinkeinoelämä ovat erittäin merkittäviä tekijöitä imagon muodostumi-
sessa. Työpaikat houkuttelevat lähialueille uutta asuntorakentamista ja päinvastoin ja 
antavat mielikuvan kehittyvästä ja kehitettävästä kaupunginosasta. Alueiden yrittäjien 
kanssa luodaan kumppanuuksia Helsingin elinkeinostrategian 2007 pohjalta ja mark-
kinoidaan erinomaista liikenteellistä sijaintia ja keskeisiä sijoittumismahdollisuuksia 
yrityksille Herttoniemi–Roihupelto–Itäkeskus–Puotila–Myllypuro-vyöhykkeellä.

Täydennysrakentaminen olevien infran ja palveluiden sekä valmiin joukkoliiken-
teen äärelle on koko kaupungin vastaus ilmastonmuutoksen, ekotehokkuuden ja ta-
loudellisten näkymien haasteisiin, ja samalla se monipuolistaa esikaupunkien asun-
torakennetta, lisää työpaikkoja, tukee olemassa olevia palveluita sekä synnyttää uu-
sia. Parhaimmillaan sen avulla rahoitetaan taloyhtiöiden korjauksia. Täydennysra-
kentaminen on yksi projektin pääteemoja, painopistealueina raideliikenteen asemi-
en ja esikaupunkikeskusten, mm. ostoskeskusten ympäristöt.

Projektin toiminnassa kiinnitetään huomiota ihmisten jokapäiväisen ympäristön 
laatuun ja kunnossapitoon. Korkeatasoinen ja siisti julkinen kaupunkitila ja kunnos-
sa olevat rakennukset ovat osa alueidentiteettiä ja ihmisten viihtyisyyttä. Niiden li-
säksi julkisuuskuvaan vaikuttavat ihmisten toimintamahdollisuudet omassa asuin-
ympäristössään. Projektin erityisenä kohteena uusien toimintamallien kehittämises-
sä ovat nuoret. Heille pyritään tarjoamaan tilaisuuksia sosiaalisiin kohtaamisiin ja et-
sitään mahdollisuuksia toteuttaa itseään kulttuurin keinoin tunnuksella ”nuoret pois 
verkosta”.

Projektin alkuvaiheessa olleita erityisiä lähiöprojektialueita ei nimetä. Toiminta-
kenttänä on koko esikaupunkivyöhyke, ja toimenpiteitä kohdennetaan tarpeen mu-
kaan. Tämän ohjelman tavoitteiden toteutuminen edellyttää kumppanuuksia ja yh-
teistyötä sekä kaupungin että yksityisten toimijoiden: asukkaiden, yhdistysten ja yri-
tysten kesken.

 Harri Kauppinen  Marja Piimies
 Lähiöprojektin puheenjohtaja  projektipäällikkö

Esipuhe
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Tiivistelmä

Helsingin kaupunginhallitus päätti 
21.1.2008 jatkaa lähiöprojektin toimintaa 
1.1.2008 alkaen. Samalla kaupunginhal-
litus päätti kehottaa lähiöprojektia esittä-
mään 31.12.2008 mennessä kaupungin-
hallitukselle vuoden 2011 loppuun ulottu-
van projektisuunnitelman, jossa tarkenne-
taan lähiöprojektin tavoitteet, toimintatee-
mat ja niiden soveltaminen alueittain.

Lähiöprojekti on valmistellut yhteis-
työssä kaupungin hallintokuntien kans-
sa kaupunginhallituksen päätöksen mu-
kaisen projektisuunnitelman projektikau-
delle 2008–2011.

Projektikauden tunnuksena on: ”Lähi-
öistä kaupunginosiksi, joissa tapahtuu!”. 
Tunnuksen mukaisesti yhdeksi keskeisek-
si tavoitteeksi on määritelty imagon ko-
hottaminen, johon liittyy kulttuurin, ta-
pahtumien ja viestinnän keskeinen roo-
li esikaupunkialueiden tunnettuuden li-
säämiseksi. Tarkoituksena on paitsi oman 
alueidentiteetin vahvistuminen, myös 
viesti koko kaupungin ja seudun mitta-
kaavassa kaupungin halusta kehittää esi-
kaupunkialueita kantakaupunkiin lukeu-
tuvien kaupunginosien kanssa tasaveroi-
sina Helsingin kaupunginosina sekä teh-
dä tunnetuksi alueen omia vetovoimate-
kijöitä yhdessä asukkaiden ja muiden toi-
mijoiden kanssa.

Projektin visio on: ”Helsingin kan-
takaupungin ulkopuolella on viihtyisiä 
kaupunginosia, monimuotoisia asunto- 
ja työpaikka-alueita, elinvoimaista kau-

punkikulttuuria ja lähipalvelut kävelyetäi-
syydellä”. Toiminta-ajatuksena on: ”Pro-
jekti vahvistaa ja tekee tunnetuksi kau-
punginosien vetovoimatekijöitä ja vah-
vuuksia, edistää monipuolisten uusien 
asuntojen rakentamista, palvelujen py-
symistä ja uusien syntymistä sekä kau-
punkilaisten toimintaedellytyksiä omalla 
asuinalueellaan yhteistyössä muiden toi-
mijoiden kanssa”.

Imagon kohottamisen lisäksi muut ta-
voitteet ovat kaupunkirakenteen tiivistä-
minen ja monipuolistaminen, nykyisen 
ympäristön laadun parantaminen sekä 
alueellisten toimintamahdollisuuksien 
parantaminen ja erityispalvelujen malli-
en luominen.

Projektiohjelmassa kuvataan toimen-
piteet, joilla tavoitteita toteutetaan ja kes-
keiset toimijat sekä alueellisia esimerkki-
kohteita. Lähiöprojektin resurssointi ta-
pahtuu pääosin hallintokuntien talousar-
vioiden puitteissa, mutta aiempien vuosi-
en mukaisesti tavoitteena on saada myös 
lisää kaupungin ulkopuolisia tahoja mu-
kaan kaupunginosien kehittämiseen.

Kaupunginhallitus päätti 22.9.2008 
hyväksyä lähiöprojektin projektisuunni-
telman 2008–2011. Lisäksi kaupungin-
hallitus päätti kehottaa hallintokuntia ot-
tamaan vuosien 2008–2011 toiminnas-
saan huomioon lähiöprojektin tavoitteet 
ja kehittämisteemat sekä jatkamaan ja 
tehostamaan hallintokuntien välistä yh-
teistyötä.
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Sammandrag

Abstract

Den 21.1.2008 bestämde Helsingfors 
stadsstyrelse fortsätta förortsprojektets 
verksamhet från 1.1.2008. Samtidigt be-
slöt man uppmana förortsprojektet att se-
nast 31.12.2008 presentera för stadssty-
relsen en projektplan som sträcker sig till 
slutet av 2011 och som preciserar pro-
jektets mål, verksamhetsteman samt til-
lämpningen av dessa på olika områden.

Tillsammans med stadens förvaltning 
har förortsprojektet nu utarbetat en pro-
jektplan för perioden 2008–2011 som 
motsvarar kriterierna i stadsstyrelsens 
beslut.

Projektperiodens motto är: ”Från föror-
ter till stadsdelar där det händer!”. Liksom 
mottot anger är ett av de viktigaste målen 
att förbättra imagen, vilket ger kulturen, 
evenemangen och kommunikationen en 
viktig roll i att öka kunskapen om förorts-
områdena. Målet är, utöver att stärka den 
egna stadsdelsidentiteten, att på stads- 

och regionnivå uttrycka stadens vilja att 
utveckla förortsområdena till stadsdelar 
som är likvärdiga med innerstadsområ-
det samt att öka kunskapen om område-
nas egna attraktionsfaktorer tillsammans 
med invånare och andra aktörer.

Projektets målbild är: ”Utanför Hel-
singfors innerstad finns trivsamma stads-
delar, mångsidiga områden för boende 
och arbete, en vital urban kultur och när-
tjänster på promenadavstånd”. Verksam-
hetsidén är: ”Projektet stärker och lyfter 
fram de olika stadsdelarnas attraktions-
faktorer och fördelar, främjar byggandet 
av mångsidiga nya bostäder, arbetar för 
att gamla tjänster bevaras och nya upp-
står samt tryggar stadsbornas verksam-
hetsförutsättningar i sin egen närmiljö i 
samarbete med andra aktörer”.

Andra mål utöver imageförbättring-
en är en tätare och mångsidigare stads-
struktur, en förbättring av den nuvaran-

On 21 January 2008 the Helsinki City 
Council decided to continue the Helsin-
ki Neighbourhood Project’s operations 
beginning 1 January 2008. Concurrent-
ly the City Council asked the Neighbour-
hood Project to present a 2008–2011 
project plan, specifying the Neighbour-
hood Project’s goals, operational themes 
and their regional applications, to the City 
Council by 31 December 2008.

Working jointly with the City’s admin-
istrative branches, the Helsinki Neigh-
bourhood Project has prepared a project 
plan for the project period 2008–2011 ac-
cording to the City Council’s decision.

The slogan for the project period is: 
”From suburbs to neighbourhoods where 
things happen!” As the slogan implies, 
one of the specified main goals is the 
enhancement of the neighbourhood im-
age; this is associated with the key roles 
played by culture, events and communi-
cations when increasing the recognition 
of suburban areas. Besides strengthen-
ing the neighbourhoods’ own identities, 

the intent is to communicate – at the city 
and regional scales – the City’s intent to 
develop its suburban areas on a par with 
its central city districts and improve the 
recognition of each areas’ own attrac-
tiveness factors by working together with 
residents and other operators.

The vision of the project is: ”Beyond 
Helsinki’s central city area are attractive 
neighbourhoods, diverse housing and 
employment areas, a vital urban culture 
and local services within walking dis-
tance”. The mission statement is: ”The 
project supports and enhances the rec-
ognition of the neighbourhoods’ attrac-
tiveness factors and strengths, promotes 
the construction of new and varied dwell-
ings, the creation and retention of new 
services, as well as the improvement of 
townspeople’s’ operational preconditions 
in their own housing areas in co-opera-
tion with other operators”.

Besides the enhancement of neigh-
bourhoods’ images, other objectives in-
clude the consolidation and diversifica-

de miljökvaliteten samt en förbättring av 
de regionala verksamhetsförutsättning-
arna och skapande av modeller för spe-
cialtjänster.

I projektplanen beskrivs de åtgärder 
som vidtas för att nå dessa mål, de vikti-
gaste aktörerna samt exempel på regio-
nala objekt. Förortsprojektets finansiering 
sker huvudsakligen inom ramarna för för-
valtningsgrenarnas budgetar, men liksom 
under tidigare verksamhetsår är målet att 
även få med fler utomstående aktörer i 
utvecklingen av stadsdelarna.

Den 22 september 2008 godkände 
stadsstyrelsen förortsprojektets projekt-
plan för 2008–2011. Därtill beslöt stads-
styrelsen uppmana förvaltningen att be-
akta förortsprojektets mål och utveck-
lingsteman i sin verksamhet under åren 
2008–2011 samt att fortsätta och effek-
tivisera samarbetet mellan de olika för-
valtningsgrenarna.

tion of the urban structure, the improve-
ment of the existing environment, the de-
velopment of regional operational pos-
sibilities and the creation of models for 
special services.

Described in the project plan are the 
measures that will be used to implement 
the objectives, the main operators and lo-
cal examples. The Neighbourhood Project’s 
resourcing takes place primarily within the 
framework of the administrative branch-
es’ budgetary estimates, but as in previ-
ous years, the objective will be to enlist the 
participation of outside organisations in the 
neighbourhoods’ development.

On 22 September 2008 the City Coun-
cil approved the Helsinki Neighbourhood 
Project’s project plan for 2008–2011. The 
City Council also urged the City’s admin-
istrative branches to consider the Helsin-
ki Neighbourhood Project’s goals and de-
velopment themes – as well as continue 
and boost the efficiency of interbranch 
co-operation – in their operations during 
the period 2008–2011.
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Lähiöprojektin projektisuunnitelma 2008–2011:
Lähiöistä kaupunginosiksi, joissa tapahtuu!

Lähiöprojektin visio,  
toiminta-ajatus ja tavoitteet

Tavoitteet

Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja monipuolistaminen
Kaupunkirakennetta tiivistetään ja monipuolistetaan kestävän kaupunkirakentami-
sen periaatteiden mukaisesti täydennysrakentamalla uusia asuntoja ja työpaikkoja 
olevan infran ja palveluiden sekä hyvien julkisten liikenneyhteyksien viereen.

Nykyisen ympäristön laadun parantaminen
Ympäristön laatua kohennetaan perusparantamalla rakennuskantaa ja kunnosta-
malla julkisia kaupunkitiloja.

Imagon kohottaminen
Esikaupunkeja tehdään tunnetuksi kulttuurin ja tapahtumien kaupunginosina ko-
ko seudun mittakaavassa. Niiden omaleimaisuutta vahvistetaan ja niitä tuodaan 
aktiivisesti esiin sekä hyvänä asuinympäristönä että metropolialueen keskiössä si-
jaitsevina mahdollisuuksina yrityksille.

Alueellisten toimintamahdollisuuksien parantaminen  
sekä erityispalvelujen mallien luominen

Alueellisia toimintamahdollisuuksia parannetaan ja luodaan erityispalvelujen mal-
leja yhteistyössä asukkaiden, kolmannen sektorin, kaupungin hallintokuntien ja 
muiden toimijoiden kanssa tarkoituksena johtaa pysyviin toimintamuotoihin, joil-
la edistetään yhteisöllisyyttä, turvallisuutta, elämänhallintaa ja eri ikäryhmien har-
rastusmahdollisuuksia. Liikkumista tuetaan osana harrastustoimintaa ja ennalta-
ehkäisevää terveydenhoitoa.

Visio
Helsingin kantakaupungin ulkopuolella on viihtyisiä kaupunginosia, monimuo-
toisia asunto- ja työpaikka-alueita, elinvoimaista kaupunkikulttuuria ja lähipalve-
lut kävelyetäisyydellä

Toiminta-ajatus
Projekti vahvistaa ja tekee tunnetuksi kaupunginosien vetovoimatekijöitä ja vah-
vuuksia, edistää monipuolisten uusien asuntojen rakentamista, palvelujen pysy-
mistä ja uusien syntymistä sekä kaupunkilaisten toimintaedellytyksiä omalla asuin-
alueellaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
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Lähiöprojekti 2008–2011:
Lähiöistä kaupunginosiksi, joissa tapahtuu!
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Kaupunkirakenteen tiivistäminen 
ja monipuolistaminen

,	Rukatunturintiellä	Mellunmäessä	suunnitellaan	

uusia	omakotikortteleita	rakentamattomalle,	aikanaan	

yleisille	rakennuksille	varatulle	tontille.

Kuva:  E l ina  Ahdeo ja

O lemassa oleviin palveluihin ja kunnallistekniikkaan tukeutuva uudisrakenta-
minen on kestävän, energiaa säästävän ja päästöjä vähentävän kaupunki-
rakentamisen periaatteiden mukaista. Myös yhdyskuntatalouden kannalta 

on järkevää rakentaa olemassa olevan infran viereen.
Satamalta vapautuvien alueiden muuttaminen asuinkäyttöön siirtää rakentamisen 

ja kaupungin investointien painopistettä voimakkaasti kaupungin keskustan tuntu-
maan. Siksi on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että myös esikaupunkeja kehitetään 
ja niissä rakennetaan uutta.

Täydennysrakentamisella saavutetaan parhaimmillaan asuntokannan monipuo-
listumista, palvelujen lisääntymistä ja myös uusia työpaikkoja. Työpaikkarakentami-
nen ja yritysten kiinnostus sijoittua tietyille alueille liittyy usein alueitten vetovoimai-
seen asuntokantaan. Imago puolestaan on kytköksissä mm. siihen, miten hyvänä 
sijaintipaikkana yritysten ja yksityisten palvelujen kannalta jokin alue nähdään. Mo-
nipuolistamalla asuntokantaa ja rakentamalla uusia laadukkaita asuntoja viestitään 
kaupunginosien uudistumisesta ja kaupungin tahdosta kehittää myös esikaupunki-
alueita viihtyisinä ja hyvätasoisina asunto- ja työpaikka-alueina.

Täydennysrakentamisen tulee tapahtua alueitten omista lähtökohdista ja sen tulee 
vahvistaa alueidentiteetin syntymistä. Tärkeimmät kehittämisteemat ovat raideliiken-
teen asemien ympäristöjen tiivistäminen sekä ostoskeskusten ympäristöjen ja mui-
den esikaupunkikeskustojen tiivistäminen ja kehittäminen. Muu rakenteen tiivistämi-
nen ja toimintojen monipuolistaminen liittyy mm. korjausrakentamiseen, kun asunto- 
tai kiinteistöyhtiöt haluavat rahoittaa korjauksiaan täydennysrakentamalla olemassa 
olevilla tonteilla tai kun halutaan monipuolistaa asuntorakennetta mm. rakentamalla 
pientaloja ja perheasuntoja pienasuntovaltaiseen kerrostalokaupunginosaan.
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Toimenpiteet

Esikaupunkien kehittämisen 
yleissuunnitelma
Projekti osallistuu kaupunkisuunnittelu-
viraston Esikaupunkien renessanssi -työ-
hön, jonka tarkoituksena on mm. laatia 
eräänlaiset täydennysrakentamisen stra-
tegiset periaatteet koko esikaupunkialu-
eelta. Työn yksi keskeinen osa on asukas-
yhteistyö taloyhtiöiden kanssa.

Täydennysrakentamisen 
edistäminen ja alueelliset 
kehittämissuunnitelmat
Projekti toteuttaa yhteistyössä kaupunki-
suunnitteluviraston, talous- ja suunnitte-
lukeskuksen ja kiinteistöviraston kanssa 
MA-ohjelman täytäntöönpanopäätökses-
sa (Khs 14.4.2008) mainittua täydennysra-
kentamisen edellytysten selvittämistä.

Kiinteistövirastossa on laadittu selvi-
tys täydennysrakentamisen taloudellisis-
ta edellytyksistä sekä kaupungin vuokra-
tontille että omistustonteille. Tällä hetkel-
lä mm. kiinteistöjen arvonleikkauksesta 
seuraa, ettei täydennysrakentaminen juu-
ri ole taloyhtiöille kannattavaa esikaupun-
kialueilla. Pahimmassa tapauksessa talo-
yhtiöt joutuvat maksamaan siitä, että jou-
tuvat rakentamaan pysäköintinsä uudel-
leen, heidän piha-alueensa pienenee ja ik-
kunanäkymät kaventuvat. Jatkossa selvi-
tetään, miten kaupunki voi myötävaikut-
taa siihen, että täydennysrakentaminen 
tulisi taloyhtiöille kannattavaksi.

Täydennysrakentamisen edistämistä 
koskevissa alueellisissa selvitys- ja suun-
nittelutöissä projekti on mukana yhteis-
työkumppanina ja koordinoimassa tietty-
jä erikseen määriteltäviä hankkeita. Keski-
Vuosaaressa tuotetaan suunnitelma ase-
makaavan muutosperiaatteiden ja samalla 
asemakaavan muutosten pohjaksi. Suun-
nitelma sisältää kaupunkirakenteellisen ja 
kaupunkikuvallisen tarkastelun lisäksi sel-
vityksen taloudellisista edellytyksistä ja 
muusta toteutettavuudesta. Taustatietoi-
na ovat kiinteistövirastossa laaditut edellä 
mainittu selvitys täydennysrakentamisen 
taloudellisista edellytyksistä sekä raken-

,	Suutarilassa	rakennetaan	pientaloja	nykyisen	asuntoalueen	ja	pääkadun	väliselle	puistokaistalle.	Vanha	

maantie	on	herätetty	henkiin	uuden	alueen	asuntokatuna.	 Kuva:  Johanna Mutanen

+	Täydennysrakentamista	pysäköintitontilla	Laurinniityntiellä	Lassilassa.	 Kuva:  Sar i  Ruotsa la inen
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netun omaisuuden tilan aluekohtainen ar-
viointi ja laskentamenetelmän soveltami-
nen esimerkkialueille. Työhön liittyy myös 
rakennusvalvontavirastossa käynnistyvä 
korjausrakentamista koskeva selvitys ja 
mahdollisesti laadittavat korjaustapaoh-
jeet. Toinen mahdollinen selvityskohde 
on Pohjois-Jakomäessä. Myös muita pi-
lottikohteita tutkitaan.

Edellä mainittujen selvitysten tarkoi-
tus on myös tuottaa yleisesti tietoa täy-
dennysrakentamisen mahdollisuuksista 
ja edellytyksistä, jota voidaan hyödyntää 
jatkossa muualla kaupungissa.

Asemakaavoitus
Projekti seuraa kaupunkisuunnitteluviras-
tossa tehtäviä erikseen määriteltyjä ase-
makaavoituskohteita ja pyrkii edistämään 
yhteistyöverkostojen syntyä ja toteutus-
edellytyksiä.

Raideliikenteen	asemien	ympäristöt

Projektikauden alkaessa on meneillään 
Tapulikaupungin ja Kontulan asemien ym-
päristöjen kehittäminen. Kontulassa kes-
kuksen täydennysrakentamisesta on hy-
väksytty suunnitteluperiaatteet ja kaava-
luonnosta laaditaan. Keskuksen länsipuo-
lisissa kortteleissa ryhdytään selvittämään 
lisärakentamista yksityisillä tonteilla.

Mellunmäen keskukseen kaavoite-
taan lisää palvelupinta-alaa. Bussitermi-
naalin länsipuolella tehtäneen kaavamuu-
tos asuntoja ja liityntäpysäköintiä varten 
ja varaudutaan myös muiden kohteiden 
tutkimiseen. Tarkasteluun otetaan myös 
muita esikaupunkien asemanseutuja.

Ostoskeskusten	ympäristöt

Tavoitteena on kehittää ostoskeskuksia 
ja niiden ympäristöjä laadukkaina esikau-
punkialueiden keskuksina, joissa on hy-

,	Keski-Vuosaaressa	uutta	täydentävää,	korkeata-

soista	asuntorakentamista.

Kuva:  S imo Kar isa lo

+	Myllypuron	voimalaitostontin	pohjoisosa	muute-

taan	kaupunkipientalokortteleiksi.	Kontulantien	var-

teen	suunnitellaan	terassitaloja.	Alueelta	on	kävely-

matka	Myllypuron	ja	Kontulan	palveluihin	ja	Myllypu-

ron	metroasemalle.

Kuva:  Mar ja  P i imies
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vät palvelut, helppo asioida ja joissa ym-
päristö on viihtyisä ja arjen turvallisuus 
otettu huomioon.

Osalla alueita tutkitaan tai ollaan to-
teuttamassa mittavaakin uudisraken-
tamista tukemaan jo olevia palveluja ja 
toisaalta synnyttämään uusia. Samalla 
usein epämääräinen lähiympäristö kohe-
nee kaupunkikuvallisesti ja saadaan uu-
sia asuntoja heti palvelujen ja hyvien jul-
kisten liikenneyhteyksien viereen.

Myllypuron ostoskeskus on esimerk-
ki ostoskeskuksen muuttamisesta koko-
naan uusimuotoiseksi palvelukeskuksek-
si, joka on rakenteeltaan kantakaupun-
kimaisten kivijalkamyymälöiden tyyppi-
nen yläkerroksissa olevine asuntoineen. 
Samalla ympäristöön rakennetaan uusia 
asuinkerrostaloja. Yhteensä uusia asun-
toja ostoskeskukseen ja sen ympäristöön 
tulee noin 1000 asukkaalle. Uuden pal-
velukeskuksen rakentaminen alkaa 2009. 

Projekti osallistuu Myllypuron uuden pal-
velukeskuksen toteutuksen seurantaan

Jakomäen ostoskeskuksen ympäris-
tön asemakaavoitus on käynnissä. Ostos-
keskuksen ympäristöön on tulossa myös 
paljon uutta asuntorakentamista.

Pihlajamäen ostoskeskuksen ympäris-
töön laaditaan kaavamuutos. Vanha ra-
kennusosa suojellaan, uusi osa on mah-
dollista purkaa ja rakentaa uusi tehdyn 
ideasuunnitelman mukaisesti.

Pihlajiston ostoskeskuksesta on tekeil-
lä kehittämisselvitys, jonka pohjalta laa-
ditaan jatkossa mahdollinen asemakaa-
van muutos. Siltamäen ostoskeskus on 
yksi kehittämiskohteista.

Vuosaaren pohjoisen ostoskeskuk-
sen kaavamuutos valmistuu 2009. Pro-
jekti osallistuu asemakaavan muutoksen 
pohjaksi laadittavaan selvitys ja suunnit-
telutyöhön, jossa tutkitaan ostoskeskuk-
sen kehittämistä viihtyisäksi palvelukes-
kukseksi ja kohtaamispaikaksi otsikolla 
”Lähipalvelukeskus 2020”. Työ on kump-
panuushanke YIT:n ja Helsingin kaupun-
gin kanssa.

Muu	rakenteen	tiivistäminen		
ja	toimintojen	monipuolistaminen

Täydennysrakentaminen voi liittyä talo-
yhtiöiden tarpeeseen rahoittaa lisäraken-
nusoikeudella korjausrakentamista tai se 
voi muutoin olla sekä alueen itsensä et-
tä kaupungin intressi palveluiden turvaa-
miseksi. Täydennysrakentamalla on mah-
dollista kohottaa alueen imagoa moni-
puolistamalla asuntorakennetta ja raken-
tamalla muutoin uusia laadukkaita ja hou-
kuttelevia asuntoja.

Tapulikaupungin täydennysrakenta-
misteemana voisi olla ”Perheasuntoja 
puiston äärellä”. Tarkoituksena on tääl-
lä, kuten muuallakin pienasuntovaltaisil-
la vanhoilla kerrostaloalueilla, lisätä per-
heasuntoja, erityisesti uusia vetovoimai-
sia pientaloasuntoja.

Kontulassa luontevaa on korostaa alu-
een erinomaisia liikenneyhteyksiä.

,	Myllypuron	keskukseen	valmistuu	uusia	korkeata-

soisia	kerrostaloja	aivan	tulevan	uusimuotoisen	pal-

velukeskuksen	viereen.	Päiväkoti	rakennetaan	vie-

reiselle	tontille	uusien	asuintalojen	yhteyteen.	Met-

roasema,	koulut	ja	liikuntapaikat	ovat	myös	melkein	

naapurissa.	Kuvan	kohde,	ns.	Koirapuiston	tontti,	val-

mistuu	vuoden	2009	alussa.

Kuva:  S imo Kar isa lo
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Nykyisen ympäristön  
laadun parantaminen

O n erittäin tärkeää, että esikaupunkialueitten rakennuskantaa ja julkista kau-
punkiympäristöä pystytään pitämään kunnossa ja parantamaan. Erityisesti 
keskukset, asemien ympäristöt ja muut sisääntuloalueet toimivat kaupungin-

osien käyntikortteina ja luovat mielikuvaa alueista asuin- ja työpaikkaympäristöinä.

Toimenpiteet

Korjausrakentamisen edistäminen
Korjausrakentaminen on ajankohtaista 
tällä hetkellä 1960–1970-luvun kerros-
taloalueilla, mutta pian myös 1980-lu-
vun alueilla. Ongelmia mittavissa linjas-
to- ja julkisivuremonteissa voi tulla ra-
hoituksen osalta, mutta usein myös tie-
tämystä puuttuu uusien tekniikoiden ja 
informaation viidakossa. Osa peruspa-
rannusikään tulleesta rakennuskannas-
ta on kaupunkikuvallisesti arvokasta tai 
sijaitsee Yleiskaava 2002:n kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaaksi merkityillä alueil-
la. Korjausrakentamisohjeiden on tarkoi-

tus näitten kohteiden osalta myös lisä-
tä tietoisuutta rakennusten arvosta talo-
yhtiöihin päin ja toisaalta viestittää kau-
punginosan arvoista ja omaleimaisuu-
desta yleensä.

Projekti tukee korjausrakentamista 
teettämällä selvityksiä mm. korjausva-
jeesta ja kustannuksista yhteistyössä ta-
lous- ja suunnittelukeskuksen kehittämis-
osaston, rakennusviraston, kiinteistövi-
raston, rakennusvalvontaviraston ja mui-
den toimijoiden kanssa. Lähiöarkkiteh-
dit antavat korjausneuvontaa taloyhtiöil-
le ja laativat selvityksiä ja korjaustapaoh-
jeita tarpeen mukaan. Siltamäen kehittä-
mis- ja korjaustapaohjeet ovat juuri val-
mistumassa. Keski-Vuosaaren, Yliskylän 

,	Jakomäki	korjaa	laadukkaasti	julkisivuaan.

Kuva:  S imo Kar isa lo
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ja Malminkartanon korjaustapaohjeet tul-
laan laatimaan projektikaudella.

Julkisten kaupunkitilojen 
kunnostaminen
Esikaupunkialueiden käyntikortteja ovat 
asemanseudut sekä niihin liittyvät aliku-
lut, kevyen liikenteen yhteydet ja auki-
ot, ostoskeskusten ympäristöt yms. julki-
nen kaupunkitila. Kun kaupunki huolehtii 
yleisten alueiden kunnosta ja siisteydes-
tä, se kannustaa myös ihmisiä pitämään 
itse huolta lähiympäristöstään. Ympäris-
töllä, josta pidetään huolta, on todettu 
olevan merkitystä myös turvallisuuden 
ja turvallisuudentunteen kannalta. Esi-
kaupunkien imagon kannalta kunnossa-
pitoon liittyvät myös esteettiset arvot, ra-
kentamisen laatu ja toiminnallisuus.

Uudella projektikaudella keskitytään 
erityisesti edellä mainittuihin keskeisiin si-
sääntulo- ja keskusta-alueisiin yhteistyös-
sä mm. rakennusviraston ja liikennelaitok-
sen kanssa. Lisäksi pyritään panostamaan 
kohteisiin, joitten ympäristössä tapahtuu 
mittavaa uudisrakentamista tai peruskorja-
usta. Perusperiaatteena on, että jokin alu-
een osa saatetaan kerralla kuntoon.

Malminkartanon asema on peruspa-
rannuksen kohteena ja projektikaudel-
la on tarkoitus laajentaa ympäristöpa-
rannushankkeita muualle Malminkarta-
noon. Puistolan aseman alikulun paran-
tamisen suunnittelu on alkanut Tapulikau-
pungissa. Jakomäessä ostoskeskusym-
päristöä koskevat suunnitelmat on laadit-
tu. Projektikaudella jatketaan sekä Tapu-
likaupungin, Pihlajamäen että Jakomäen 
ympäristöparannushankkeita.

)	Myllypurossa	Myllynsiiven	leikkipuisto	on	aurin-

koinen	keidas	kesällä,	mutta	puisto	kallioisen	mänty-

metsän	keskellä	on	kaunis	talvellakin.

Kuva:  Saara  Vuor jok i

)	Vesalan	Aarrepuisto	on	upea	ja	siitä	pidetään	huol-

ta.

Kuva:  P i r jo  Ruotsa la inen
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Imagon kohottaminen

K aupunkikeskustan ulkopuolella Helsingissä on toimivia ja viihtyisiä asuinalu-
eita, joitten julkinen imago syystä tai toisesta ei vastaa todellisuutta. Lähiö-
projekti tähtää tämän julkisuuskuvan muuttamiseen tekemällä tunnetuksi 

alueiden vahvuuksia ja omaleimaisuutta sekä tukemalla uusien vetovoimatekijöiden 
syntymistä yhdessä alueiden toimijoiden kanssa. Viestinnällä on tärkeä merkitys ima-
gon kohottamisessa ja sitä tullaan tehostamaan ja laajentamaan.

,	Kaupunginorkesterin,	kulttuuriasiainkeskuksen	ja	

Lähiöprojektin	yhteistyö	alkoi	lastenkonserteilla	Tapu-

likaupungissa,	Myllypurossa	ja	Itäkeskuksessa	Sto-

assa	syksyllä	2008.Lisäksi	Soassa	järjestettiin	aikuis-

ten	viihdekonsertti	(kuva).	Konserttisarjat	laajenevat	

ainakin	Kanneltaloon	ja	lastenkonsertit	Malminkarta-

noon	ja	Vuosaareen.

Kuva:  S imo Kar isa lo

Toimenpiteet

Kulttuuri ja tapahtumat
Kulttuuri ja tapahtumat ovat painopistee-
nä imagohankkeissa uudella projektikau-
della. Erityisesti halutaan tuoda esiin esi-
kaupunkialueita laajempien, koko kau-
pungin tai seudun mittakaavassa merkit-
tävien tapahtumien kautta. Niiden tarkoi-
tus on houkutella ihmisiä muualta tutus-
tumaan uusiin, ehkä ennalta tuntematto-
miin kaupunginosiin.

Projekti on järjestänyt Helsinki-päivä-
nä opastettuja kiertoajeluita busseilla tee-
malla ”Tuntematon lähiö” Kiertoajeluita 
jatketaan edelleen esikaupungeissa, jois-
sa on tulossa tai meneillään merkittäviä 
muutoksia, uudisrakentamista, tai järjes-

tetään tapahtumia. Teemana olisi esimer-
kiksi projektin uuden kauden teemasta 
johdettu ”Esikaupungeissa tapahtuu”.

Projekti on ollut mukana tukemassa 
alueellisia tapahtumia mm. Pihlajamä-
ki goes blues’a, Pihlaja- Tapuli- ja Mylly-
puro-päivää, Lucia-juhlaa, leikkipuisto-
jen lastentapahtumia kuten Skidirockia 
Kurkimäessä, SuuntimoFestiaa Tapuli-
kaupungissa, Valon Voimat -tapahtumaa 
jne. Yhteistyötä erilaisten kaupunginosis-
sa toteutettavien kulttuurihankkeiden ja 
tapahtumien kanssa kehitetään ja laajen-
netaan edelleen. Lähiöprojektin kannal-
ta arvioidaan erityisesti, että tapahtumat 
kannustavat yhteiseen tekemiseen ja ovat 
asukas- ja toimijalähtöisiä. Verkottumis-
ta ja uusia pysyviä yhteistyömalleja ko-
rostetaan kaupungin eri hallintokuntien 
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ja muiden toimijoiden välillä sekä edis-
tetään alueiden omien paikkojen ja tilo-
jen monipuolista yhteiskäyttöä.

Projektikaudella tutkitaan mahdolli-
suutta järjestää esimerkiksi johonkin tiet-
tyyn teemaan liittyviä esikaupunkitapah-
tumia yhtä aikaa koko kaupungin alueella. 
Tällainen tapahtumaviikko voi edistää eri 
kaupunginosissa toimivia ihmisiä verkot-
tumaan keskenään järjestelyjen puitteis-
sa, ja toisaalta yksittäiset tapahtumat saa-
vat yhteisen teeman alla enemmän huo-
miota koko kaupungin mittakaavassa.

Kaupunginorkesterin tiettyjen kokoon-
panojen kanssa yhteistyössä järjestetään 
konsertteja ja tehdään siten tunnetuksi 
esikaupunkeja koko kaupungin mittakaa-
vassa. Kaupunginorkesterin kanssa yh-
teistyössä järjestetään myös alueen asuk-
kaille tarkoitettuja lasten konsertteja.

Kuvataiteita pyritään tuomaan näytte-
lyjen muodossa keskustasta esikaupun-
keihin (”paikalliset galleriat”). Lisäksi kult-
tuuripalveluja on tarkoitus laajentaa kir-
jallisuus ja teatteri-iltoihin. Erityisen tär-
keää on järjestää esikaupunkien nuorille 
mahdollisuus tulla esille esimerkiksi teat-
teri-ilmaisun keinoin.

Lähikirjastot ovat merkittäviä julkisia, 
ei-kaupallisia ja kaikkien saavutettavissa 
olevia kohtaamispaikkoja ja kulttuuritilo-
ja. Kirjastojen toiminnan turvaaminen ja 
laajentaminen esikaupunkialueilla on tär-
keää. Lähiöprojekti edistää osaltaan pai-
kallista kirjastotoimintaa.

Tiivistä yhteistyötä tehdään ainakin 
kulttuuriasiainkeskuksen, kaupunginor-
kesterin, kaupungin taidemuseon, talous- 
ja suunnittelukeskuksen tapahtumayksi-
kön, kaupunginkirjaston, työväenopiston 
ja nuorisoasiainkeskuksen kanssa.

)	Kaupungin	ja	valtion	välinen	maanvaihto	Kivikos-

sa	mahdollisti	Kiasman.	Kivikko	on	ollut	Kiasman	

kummikaupunginosa	Kiasman	10-vuotisjuhlavuonna	

2008.	Kiasma–Kivikko-yhteistyö	kiteytyi	näyttelyssä:	

”Kiasma	Kivikossa”.	Kari	Cavenin	työ	”Sikotauti”	oli	

esillä	terveysasemalla.

Kuva:  Pet r i  Vi r tanen /  VTM /  KKA

)	Alueellisista	tapahtumista	Pihlajamäki	goes	Blues	

on	jo	kuuluisa	koko	kaupungin	mittakaavassa.

Kuva:  Mar i -Anne Aronen
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*	Itä-Helsingin	metrovarressa	on	loistavat	logisti-

set	puitteet	elinkeinoelämälle.	Vieressä	on	merellisiä	

ja	lähellä	virkistysalueita	olevia	asuntokaupunginosia	

yritysten	työntekijöille.

Kuva:  S imo Kar isa lo

*	Kansainvälisestikin	merkittävä	suomalainen	ter-

veysteknologiyritys	Planmeca	Oy	toimii	Herttonie-

messä.

Kuva:  S imo Kar isa lo

Alueellisen elinkeinotoiminnan 
markkinointi
Yrityksillä on tärkeä rooli imagon muo-
dostumisessa. Työpaikkarakentaminen 
houkuttelee lähialueille uutta asuntora-
kentamista ja päinvastoin. Yritystoiminta 
antaa dynaamisen kuvan kaupunginosas-
ta, joka kehittyy ja jota kehitetään. Projek-
ti pyrkii edistämään alueellista elinkeino-
toiminnan markkinointia kaupungin elin-
keinostrategian mukaisesti.

Yhteistyössä talous- ja suunnittelukes-
kuksen elinkeinopalvelun ja kehittämis-
osaston, kiinteistöviraston ja kaupunki-
suunnitteluviraston kanssa toteutetaan 
Helsingin elinkeinostrategian painopis-
tealueiden markkinointia: Itäkeskus–Puo-
tila–Myllypuro ja Herttoniemi–Roihupel-
to.

Näillä alueilla on tarkoitus kehittää uu-
denlaisia suunnittelu- ja toteutusmalle-
ja sekä markkinoida alueita hyvinä uu-
sien yritysten sijoittumispaikkoina yh-
dessä jo näillä alueilla olevien toimijoi-
den kanssa.

Viestintä
Osa kaupunginosien tunnettuutta ja ima-
goa rakentuu siitä, miten ja mitä media 
niistä viestii. Moni esikaupunki on huo-
nojen uutisten kierteessä:” hyvät uutiset 
eivät ole uutisia.” Aktiivinen viestintä ja 
vaikuttaminen tiedotusvälineisiin tarjo-
amalla hyviä uutisia esikaupungeista se-
kä projektin oma tiedotus on keskeises-
sä roolissa uudella projektikaudella. Pro-
jekti huolehtii teemanumeroista Helsin-
ki-Infon, kaupunkilehtien ja ilmaisjakelu-
lehtien, kuten Metron tai Uutislehti 100:n 
välissä ja pyrkii myös oman kaupunkileh-
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den toimittamiseen, ainakin kerran vuo-
dessa. Projektilla on oma tiedottaja. Pro-
jekti tekee tiiviisti yhteistyötä myös mui-
den hallintokuntien toimijoiden ja vies-
tinnän kanssa hyvien kokemusten esille 
tuomiseksi mediassa.

Kaupunkisuunnitteluviraston näytte-
lytila Laituria hyödynnetään projektikau-
della. Laituriin valmistellaan laaja esittely 
esikaupungeista yhteistyössä mm. kau-
punkisuunnitteluviraston viestintäyksi-
kön, informaatiotekniikan ja vuorovaiku-
tussuunnittelijoiden kanssa.

Projekti järjestää tiedotusseminaareja 
yhteistyökumppaneille ja tarjoaa siten alus-
tan verkottua laajalti eri toimijoiden välillä. 
Lehdistöä pyritään saamaan mukaan tee-
malla ”Hyviä uutisia esikaupungeista”.

Projektin nettisivuja päivitetään aktiivi-
sesti ja tutkitaan mahdollisuutta osallistua 
kaupunkitelevision toimintaan.

Muut imagohankkeet
Muut imagohankkeet käsittävät laajan 
kirjon toimenpiteitä, joilla esikaupunki-
en vahvuuksia ja omaleimaisuutta tunnis-
tetaan ja tuodaan esiin. Hyvä esimerkki 
tästä on edellisellä projektikaudella alka-
nut rakennusvalvontaviraston, kaupun-
kisuunnitteluviraston ja rakennusviras-
ton yhteistyönä toteutettavat Pihlajamä-
en arkkitehtuuripolun opasteet. Vastaavia 
hankkeita toteutetaan myös uudella kau-
della. Tällainen hanke on mm. Laajakais-
ta joka kotiin -konsulttityö kilpailutukses-
ta, jossa yhteistyökumppaneina voivat ol-
la mm. alueelliset kiinteistöyhtiöt.

)	Harva	tulee	ajatelleeksi,	että	Helsingin	hienoimmat	

kartanopuistot	löytyvät	Itä-Helsingistä.	Kuvassa	Hert-

toniemen	kartano,	jonka	sivurakennuksessa	toimii	ra-

vintola.

Kuva:  S imo Kar isa lo

)	Puotilan	kartanon	päärakennuksessa	Vartiokylän-

lahden	rannalla	toimii	ravintola,	jonka	tiloja	käytetään	

paljon	myös	paikallisten	yhdistysten	kokouksiin.

Kuva:  S imo Kar isa lo
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Myös laadukkaalla ympäristöraken-
tamisella voidaan parantaa mittavasti 
kaupunginosan imagoa. Tällainen han-
ke on jo osittain kunnostettu Alakiven-
puisto Myllypuron Alakiventiellä, jonka 
maisemointi on tarkoitus toteuttaa vuon-
na 2000 järjestetyn suunnittelukilpailun 
voittaneen ehdotuksen pohjalta. Puiston 
rakentaminen suunnitelman mukaiseksi 
miljöötaideteokseksi on merkittävä ko-
ko Myllypuron kannalta. Projekti seuraa 
ja pyrkii edistämään maisemoinnin to-
teutusta ja tekemään tunnetuksi aluetta 
mahdollisena tapahtumapaikkana raken-
nustöiden valmistumisen jälkeen.

*	Vesalan	Aarrepuisto	on	Vuoden	ympäristörakenne	

2008.

Kuva:  P i r jo  Ruotsa la inen

,	Myllypuron	Alakivenpuistosta	tulisi	valmistuttuaan	

mitä	ilmeisin	matkailukohde.

Suunni te lma:  Maur i  Korkka  ja  työryhmä
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Alueellisten 
toimintamahdollisuuksien 
parantaminen sekä 
erityispalvelujen mallien luominen

P rojekti pyrkii edistämään peruspalvelujen pysymistä ja kehittämistä ja osal-
listuu alueellisten toimintamahdollisuuksia parantamiseen. Tarkoituksena on 
yhteisöllisyyden ja yhteisen tekemisen edistäminen. Toimintaa varten tarvi-

taan tiloja, joihin asukkailla ja yhteisöillä ei ole taloudellisia resursseja. Projekti pyrkii 
aktiivisesti vaikuttamaan tällaisten tilojen saamiseksi käyttöön.

Turvallisuuden ja elämänhallinnan edistämiseksi kehitetään erityispalvelujen mal-
leja yhteistyössä asukkaiden, kolmannen sektorin, kaupungin hallintokuntien ja mui-
den toimijoiden kanssa. Mallien luomisella tähdätään pysyviin toimintamuotoihin.

Nuorista huolehtimiseen keskitytään projektikaudella erityisesti.

+	Liikunta	on	osa	kaikenikäisten	ihmisten	hyvinvoin-

tia.	Projektikaudella	keskitytään	erityisesti	nuoriin.	

Kuva	Myllypuron	liikuntapuistosta.

Kuva:  S imo Kar isa lo

Toimenpiteet

Matalan kynnyksen tilat  
ja toimintamallit
Myllypuron Ostarin Hymy ja Pihlajamä-
en Ostarin Onni ovat esimerkkejä mata-
lan kynnyksen tiloista, jotka edistävät elä-
mänhallintaa. Esimerkiksi HYMY:ssä on 
kahvila, kirjahylly, kulttuurikerho ja netti-

piste. Lisäksi siellä on mahdollista pela-
ta erilaisia pelejä. Hankkeet ovat yhteis-
työprojekteja, joissa mm. seurakunta on 
mukana. Alueellisilla sosiaaliasemilla on 
keskeinen rooli toiminnassa.

Toiminta tarvitsee tiloja ja henkilökun-
taa. Projektikaudella toimintaa on tarkoi-
tus laajentaa ainakin Roihuvuoreen, myös 
pohjoisilla ja koillisilla alueilla on tarvetta 
toiminnan laajentamiselle.
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Palvelumallit lasten ja nuorten 
toimintaan ja elämänhallintaan
Nuorten hankkeissa keskitytään teemaan 
”Nuoret pois verkosta”. Tarkoituksena on 
tarjota mahdollisuuksia yhteiseen tekemi-
seen, kulttuuri- ja muuhun harrastetoi-
mintaan vaihtoehtona virtuaaliselle yh-
dessäololle. Yhteistyössä useiden hallin-
tokuntien mm. kulttuuriasiainkeskuksen, 
nuorisoasiainkeskuksen, sosiaaliviraston, 
opetusviraston, työväenopiston ja liikun-
taviraston kanssa organisoidaan toimin-
taa sekä pyritään löytämään tiloja, jos-
sa voi harrastaa ja esimerkiksi oppia kä-
den taitoja. Tällaisia harrastemuotoja voi-
vat olla vaikkapa nuorten kokkikurssit ja 
edellä kulttuurihankkeidenkin yhteydes-
sä mainittu nuorten teatteri. Ohjelmakau-
della erityisenä painopistealueena olisi-
vat 12–18-vuotiaiden nuorten kulttuuri-
palvelut Malminkartanon–Kannelmäen–
Pohjois-Haagan alueella.

Liikunnalla on suuri osuus harraste-
toiminnassa ja se on tärkeä osa ennalta-
ehkäisevää terveydenhoitoa myös var-
haisnuorilla. Uudella projektikaudella yk-
si nuorten ja lasten painopistealueista on 
nuorten kannustaminen liikuntaan. Tär-
kein yhteistyötaho on liikuntavirasto.

Projekti on tukenut erilaisia varhaiseen 
tukeen perustuvia lasten ja nuorten hank-
keita mm. erilaiset tyttö- ja poikaryhmät, 
Pihlajamäen Iltaleksu, Tapulikaupungin 
elämänhallintaryhmä, Puistolan olkka-
ri ja ”Avoimesti uuteen” – nuorten päih-
dehanke Kaakkoisessa Helsingissä (mm. 
Roihuvuori, Herttoniemi). Erilaisia varhai-
sen tuen palvelumallien kehittämistä tu-
etaan myös tulevalla projektikaudella ja 
laajennetaan tarpeen mukaan. Laajenta-
minen voisi koskea mm. Avoimesti uu-
teen -hanketta, mikäli siitä saadaan hy-
viä kokemuksia.

Koillisen radanvarren tutkimus-  
ja kehittämishanke
Erityisesti Malmi, mutta siihen liittyvänä 
myös muut koillisen radanvarren keskuk-
set Tapulikaupunki, Pukinmäki ja Oulun-
kylä ovat uudella kaudella kohdealueena 
pohdittaessa alueellisten toimintamahdol-
lisuuksien parantamista ja kumppanuuk-
sia kokonaisuutena. Verrokkina voidaan 
käyttää esimerkiksi metrovarren Kulttuu-
riraidehanketta.

Aluksi selvitetään keskeiset toimijat 
ja rakenteet, jotta saadaan kuva nykyti-
lanteesta. Jatkossa pyritään edistämään 
kattavan verkoston muodostumista, jo-
ka lähtee tekemään laaja-alaista yhteis-

työtä alueen esiintuomiseksi. Hankkeel-
la on merkitystä tältä osin myös imagon 
rakentamisen kannalta.

Muut alueellisten 
toimintamahdollisuuksien 
kehittämishankkeet
Nuorten liikuntahankkeen lisäksi liikuntaa 
tuetaan osana harrastustoimintaa ja en-
naltaehkäisevää terveydenhoitoa kaikilla 
ikäryhmillä. Lähiöliikunta tarjoaa palve-
luja lähellä kotia. Meneillään on liikun-

,	Lasten	ja	nuorten	hankkeissa	tarjotaan	mahdol-

lisuus	sosiaalisiin	kontakteihin	ja	yhteiseen	teke-

miseen	kulttuurin,	liikunnan	ja	kädentaitojen	avulla	

vaihtoehdoksi	virtuaaliselle	yhdessäololle.

Kuva:  O l l i  Turunen
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taviraston toimesta ”Seniorit liikkumaan 
lähiössä”-projekti, jota jatketaan ja laa-
jennetaan projektikaudella.

Projektikauden muita hankkeita ovat 
yleensä asukastoiminnan tukeminen ja 
verkottumisen edistäminen. Tärkeänä yk-
sityiskohtana on tukea kaupunginosien 
omien nettisivujen kehittämishankkeita. 
Omat nettisivut ovat näkyvä ikkuna myös 
muualle Helsinkiin. Niitten avulla luodaan 
yhteistyöverkkoja koko kaupungin alu-
eella ja myönteistä mielikuvaa kaupun-
ginosasta.

)	+	 Tuokiokuvia	Pihlajamäestä.

Kuvat :  O l l i  Turunen

Seuranta
Lähiöprojekti seuraa tavoitteiden toteutu-
mista. Vuosittain kaupunginhallitukselle 
esiteltävä toimintakertomus sisältää arvi-
oinnin hallintokuntien toimenpiteistä eri 
tavoitteiden ja kehittämistoimenpiteiden 
suhteen.
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Lähiöprojektin organisaatio 2008–2011

Johtoryhmä

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsitte-
lyssä 23.1.2008 asettaa lähiöprojektin joh-
toryhmän ja nimetä sen puheenjohtajak-
si kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri 
Kauppisen kiinteistövirastosta sekä jäse-
niksi asukasyhteistyöpäällikkö Riitta Halt-
tunen-Sommerdahlin sosiaalivirastosta, 
kehittämispäällikkö Markus Härkäpään, 

Lähiöprojekti 2008–2011

johtava suunnittelija Vesa Sauramon ja 
tapahtumapäällikkö Saila Macheren ta-
lous- ja suunnittelukeskuksesta, osasto-
päällikkö Veikko Kunnaan kulttuuriasiain-
keskuksesta, asemakaavapäällikkö Anne-
li Lahden kaupunkisuunnitteluvirastosta, 
yliarkkitehti Juha Pulkkisen rakennusval-
vontavirastosta sekä osastopäällikkö Rai-

mo K. Saarisen rakennusvirastosta. Joh-
toryhmä on vastannut projektisuunnitel-
man 2008–2011 valmistelusta.

Lähiöprojektin projektipäällikön va-
kanssi on kaupunkisuunnitteluvirastos-
sa. Virastopäällikkö päätti 16.4.2008 ni-
metä projektipäälliköksi arkkitehti Mar-
ja Piimiehen.

Johtoryhmä

Projektipäällikkö, projektisuunnittelija, tiedottaja

Toimenpiteet

Seuranta Seuranta Seuranta Seuranta

Täydennysrakentamisen 
yleissuunnitelma

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Täydennysrakentamisen 
edistäminen ja alueelliset 
kehittämissuunnitelmat

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kiinteistövirasto

Rakennusvalvontavirasto

TASKE/Kehittämisosasto

Asemakaavoituskohteet
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kiinteistövirasto

TASKE/Kehittämisosasto

Korjausrakentamisen  
edistäminen

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kiinteistövirasto

Rakennusvalvontavirasto

Julkisten kaupunkitilojen 
kunnostaminen

Rakennusvirasto

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Rakennusvalvontavirasto

Helsingin Energia

Liikennelaitos

Liikuntavirasto

Kulttuuri ja tapahtumat
Kulttuuriasiainkeskus

Kaupunginorkesteri

Kaupungin taidemuseo

TASKE/Tapahtumayksikkö

Nuorisoasiainkeskus

Kaupunginkirjasto

Alueellisen elinkeinotoi-
minnan markkinointi
TASKE / Kehittämisosasto,  

elinkeinopalvelu

Kiinteistövirasto

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Viestintä
TASKE / Projektin oma tiedotus

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Muut imagohankkeet
Rakennusvirasto

Kiinteistövirasto

Rakennusvalvontavirasto

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Matalan kynnyksen tilat  
ja toimintamallit

Sosiaalivirasto

Palvelumallit lasten ja 
nuorten toimintaan ja  

elämänhallintaan
Kulttuuriasiainkeskus

Nuorisoasiainkeskus

Sosiaalivirasto

Liikuntavirasto

Opteusvirasto

Työväenopisto

Kaupunginkirjasto

Koillisen radanvarren tut-
kimus- ja kehittämishanke

Sosiaalivirasto

Muut alueellisten  
toimintamahdollisuuksien 

kehittämishankkeet
Liikuntavirasto

TASKE / Projektin oma tiedotus
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Tiivistelmä
Helsingin lähiöprojekti on hallintokuntien yhteistyöprojekti. Kaupunginhallituksen vuonna 1996 perustamalla lähiöprojektilla on 
meneillään neljäs toimintakausi (2008–2011). Kaupunginhallituksen 22.9.2008 hyväksymä lähiöprojektin projektisuunnitelma 
asettaa projektin päämääräksi vahvistaa ja tehdä tunnetuksi kaupunginosien vetovoimatekijöitä ja vahvuuksia, edistää monipuolisten 
uusien asuntojen rakentamista, palvelujen pysymistä ja uusien syntymistä sekä kaupunkilaisten toimintaedellytyksiä omalla 
asuinalueellaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Projektin visio on ”Helsingin kantakaupungin ulkopuolella on viihtyisiä 
kaupunginosia, monimuotoisia asunto- ja työpaikka-alueita, elinvoimaista kaupunkikulttuuria ja lähipalvelut kävelyetäisyydellä”. 
Projektikauden tunnuksena on: ”Lähiöistä kaupunginosiksi, joissa tapahtuu!”.

Lähiöprojektin tavoitteet ovat: (1) Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja monipuolistaminen (2) Nykyisen ympäristön laadun 
parantaminen (3) Imagon kohottaminen ja (4) Alueellisten toimintamahdollisuuksien parantaminen sekä erityispalvelujen mallien 
luominen.

Kaupunkirakenteen tiivistämistä ja monipuolistamista edistetään täydennysrakentamisella. Projekti laadituttaa selvityksiä 
pilottialueilla laajemmin hyödynnettäviksi. Täydennysrakentamisen paikkoina korostuvat raideliikenteen ja asemien sekä 
ostoskeskusten ympäristöt. Keskeisiä toimijatahoja ovat kaupunkisuunnittelu-, kiinteistö- ja rakennusvalvontavirasto sekä talous- 
ja suunnittelukeskus.

Rakennuskannan ja julkisen kaupunkiympäristön laatua, viihtyisyyttä ja turvallisuudentunteen kokemista lisätään ja parannetaan. 
Korjausrakentamista edistetään mm. laatimalla korjaustapaohjeita. Julkisten kaupunkitilojen kunnostamisen osalta keskitytään 
asemanseutuihin ja ostoskeskusympäristöihin ja merkittäviin puistokokonaisuuksiin. Keskeisiä toimijoita ovat rakennusvirasto, 
liikennelaitos ja Helsingin Energia.

Lähiöiden osin kielteisen julkisuuskuvan muuttamiseen pyritään tekemällä tunnetuksi alueita sekä hyvinä ja omaleimaisina 
asuinympäristöinä että mahdollisuuksina yrityksille. Kulttuurilla ja tapahtumilla on merkittävä osuus kaupunginosien imagon 
rakentamisessa. Keskeisiä toimijoita ovat mm. kulttuuriasiainkeskus, tapahtumayksikkö, kaupungin taidemuseo, työväenopisto, 
kaupunginkirjasto, nuorisoasiainkeskus ja kaupunginorkesteri. Alueellista elinkeinotoiminnan markkinointia edistetään 
yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelun ja kehittämisosaston, kiinteistö- ja kaupunkisuunnitteluviraston 
sekä alueiden toimijoiden kanssa. Laadukkaat ympäristörakentamisen hankkeet vahvistavat alueen imagoa.

Alueellisia toimintamahdollisuuksia parannetaan ja luodaan erityispalvelujen malleja, joilla edistetään yhteisöllisyyttä, 
turvallisuutta, elämänhallintaa ja eri ikäryhmien harrastusmahdollisuuksia. Erityisesti nuoret ovat keskeisesti mukana. Toimintaa 
varten tarvittavia tiloja pyritään saada käyttöön (esim. ns. matalan kynnyksen tilat ja toimintamallit). Keskeisiä toimijoita ovat mm. 
liikuntavirasto, kulttuuriasiainkeskus, sosiaalivirasto, nuorisoasiainkeskus ja työväenopisto.

Lähiöprojektin tavoitteiden toteutumisessa hallintokuntien yhteistyö ja resurssit ovat olennaisia.

Toimenpiteitä ei toteuta vain tietyillä alueilla vaan sovelletaan tarpeen mukaan.

Asiasanat
LäHIöPROJEKTI, LäHIöPARANNUS, KAUPUNKIRAKENNE, TäYDENNYSRAKENTAMINEN, RAKENNUSKANTA, 
YMPäRISTöN LAATU, IMAgON KOHOTTAMINEN, KULTTUURI, TAPAHTUMAT, VIESTINTä, ALUEELLISET 
TOIMINTAMAHDOLLISUUDET

Kuvailulehti
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