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Sisältö



Kaupunginhallituksen vuoden 1996 alussa perustaman Helsin-
gin lähiöprojektin kolmas toimintakausi päättyi vuoden 2007 lo-
pussa. Lähiöprojektissa olemme noudattaneet integroitua toi-
mintatapaa eli toiminta on kohdistunut sekä fyysiseen että so-
siaaliseen kehittämiseen. Tämä lähestymistapa on ollut ja tulee 
olemaan myös uuden valtakunnallisen lähiökehittämisohjelman 
periaatteena. Lähiöprojektissa olemme aina korostaneet myös 
asukasyhteistyön ja laajan kumppanuuden tärkeyttä.

Lähiöprojektin painotukset ovat vaihdelleet eri toimintakausil-
la. Ensimmäisellä kaudella (1996–1999) painopisteenä oli asuin-
rakennusten peruskorjaus ja kaupungin hallintokuntien yhteis-
työ. Toisella kaudella (2000–2003) keskityimme ympäristön pa-
rannuksiin. Nyt kolmannella kaudella (2004–2007) nostimme lä-
hiöiden vetovoimaisuuden pääteemaksi. Näemme lähiöt oma-
leimaisina, elävinä ja lapsiperheillekin sopivina kaupunginosina. 
Olemme tehostaneet viestintää lähiömielikuvien saamiseksi ny-
kytodellisuutta vastaaviksi. Olemme solmineet uusia kumppa-
nuuksia ja suunnitelleet lähiöasumista monipuolistavaa täyden-
nysrakentamista. Projektin käynnistämät lähiöasemat asukasti-
loina ovat nyt hallintokuntien vakinaista toimintaa.

Tässä toimintakertomuksessa teemme myös yhteenvetoa ja 
omaa arviointia viime vuosien toiminnan tuloksista. Kuten ai-
kaisemminkin toimintakauden päätteeksi on Helsingin tietokes-
kuksen vetämänä tehty erillinen arviointitutkimus.

Projektin saavutuksia ja tulevaisuuden näköaloja Kontulas-
sa kuvasimme vuoden 2005 ja Myllypurossa vuoden 2006 toi-
mintakertomuksissa. Nyt kerromme, miten aikansa lähiöraken-
tamisen edelläkävijä Pihlajamäki on edelleenkin lähiökehittämi-
sen pioneerialue.

Helsingissä rakennetaan lähivuosina kokonaisia uusia ranta-
kaupunginosia. Lähiöiden resursoinnista tulee huolehtia, jotta 
ei synny kuilua uusien ja nykyisten asuinalueiden välillä huoli-
matta siitä, että eräillä alueilla on tehty ja tehdään ansiokkaita 
parannuksia. Esikaupungeissa asuu noin puolet helsinkiläisis-
tä, heillä on oikeus odottaa tasapuolisuutta. Jos Helsinki halu-
aa kaupunkiin työvoimaa, on myös kohtuuhintaisten asuinalu-
eiden mielikuva ja todellisuus oltava kunnossa.

Lähiöprojektin jaksottaminen nelivuotisiksi toimintakausik-
si on osoittautunut hyväksi toimintamalliksi. Se takaa riittävän 
joustavuuden suunnata toimintaa uusien kehittämistarpeiden 
mukaan ja kohdentaa toimintaa eri lähiöalueille. Eri toiminta-
kaudet ovat joustavia myös projektin hallinnossa, koska uusilla 
kausilla voidaan ottaa huomioon muutokset kaupungin organi-
saatioissa ja henkilöstössä.

Toimintakauden 2004–07 päättyessä kiitämme kaikkia viran-
omaisia, asukkaita, järjestöjä ja yrityksiä hyvästä ja avoimesta 
yhteistyöstä.

Ulla Korhonen-Wälmä
Projektipäällikkö 

1	 Alkusanat

Tuomas Rajajärvi
Lähiöprojektin puheenjohtaja

*	 Lähiöprojekti	on	yhteisesitys,	johon	hallintokunnat	ja	kumppanit	tuo-
vat	oman	äänensä.
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2	 Tiivistelmä

Kaupunginhallitus hyväksyi 2.5.2005 Helsingin lähiöprojektin 
projektisuunnitelman 2005–2007, jossa projektin toiminta-aja-
tuksena on lähiöiden vetovoimaisuuden parantaminen. Projek-
tin visiolla ”Viihtyisät ja turvalliset esikaupungit lapsiperheille” 
haluttiin korostaa monipuolisen asukasrakenteen merkitystä 
kaupungin elinvoimaisuudelle ja turvallisuudelle.

Lähiöprojekti on hallintokuntien yhteistyöprojekti. Johtoryh-
män puheenjohtajana vuosina 2005–07 toimi virastopäällik-
kö Tuomas Rajajärvi kaupunkisuunnitteluvirastosta ja projek-
tipäällikkönä arkkitehti Ulla Korhonen-Wälmä kaupunkisuun-
nitteluvirastosta.

Lähiöprojektin resursointi tapahtuu pääosin hallintokunti-
en talousarvioiden puitteissa. Hallintokunnat vastaavat myös 
projektin henkilöstöstä. Hallintokuntien käyttömenot projektiin 
osallistumisesta vuonna 2007 olivat noin 645 000 € (lähiörahas-
ton osuus 25 000 €). Lähiöprojektilla oli vuonna 2007 käytössä 
516 000 € toimintarahaa hallinnointiin ja alueelliseen toimintaan, 
kumppanuushankkeisiin, perhetyön hankkeisiin, lähiöliikuntaan, 
ympäristön hoitoon sekä parannusten suunnitteluun.

Hallintokuntien investointirahoitus palvelutilojen ja ympäris-
tön parannuksiin oli vuonna 2007 noin 2,87 M€. Lisäksi inves-
tointeihin saatiin tukea kaupungin lähiörahastosta noin 2,61 M€. 
Investoinnit koskivat Pihlajamäkeä, Myllypuroa, Jakomäkeä ja 
Tapulikaupunkia sekä Kontulan metroasemaa.

Valtion asuntorahasto päätti 2.6.2006 varata pääkaupunki-
seudun kunnille valtionavustuslain (688/2001) nojalla määräai-
kaista asuntoaluekohtaista avustusta lähiöiden kehittämiseen 
vuosiksi 2006–2010. Myllypuron, Itäkeskuksen asuinalueen, 
Kontula–Kivikon, Pihlajamäen, Tapulikaupungin ja Jakomäen 
vuoden 2006 parannuksia koskeva valtion avustus Helsingille 
oli 616 000 € (10% investoinneista).

Toimintakertomus 2007 sisältää myös yhteenvetoa koko toi-
mintakaudesta ja projektin omaa arviointia projektin toiminnan 
tuloksista. Kuten aikaisemminkin kauden päätteeksi on valmis-
tunut arviointitutkimus Helsingin tietokeskuksen vetämänä.

Vuosien 2005–07 toiminnassa lähiöprojekti keskittyi neljään 
päätavoitteeseen, joita toteutetaan valikoiden tietyillä alueilla, 
joillakin kaikkia ja joillakin vain yhtä tai kahta tavoitetta. Projek-
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tin tavoitteet ovat: (1) Alueen erityispiirteistä vetovoimateki-
jöitä, (2) Laadukas ympäristö esikaupunkialueille, (3) Turvalli-
nen asuinympäristö kaupungin kilpailutekijäksi ja (4) Asukas-
osallisuus voimavaraksi.

Erityisinä vetovoimatekijöinä eteni valtakunnallisestikin mer-
kittävä Pihlajamäen modernin arkkitehtuurin suojelu asemakaa-
voituksella. Lähiöiden suojelu korostaa omaleimaisuutta ja on 
siten tapa brändätä lähiöitä. Uusi avaus lähiöasumisen moni-
muotoisuuden puolesta oli kehittämisohjeiden laadinta 1970-
luvun poikkeuksellisen yhtenäiselle Siltamäelle.

Omaleimaisuutta ja vetovoimaa lisättiin myös täydennysra-
kentamisen suunnittelulla. Kaavoitus eteni Tapulikaupungissa 
ja Myllypurossa, jossa alkoi myös keskustaa uudistava asunto-
jen täydennysrakentaminen. Täydennysrakentamisessa määrää 
tärkeämpää on laatu ja monipuolisuus. Kerrostaloasumisen ke-
hittämiseen tarvitaan lähiöihin soveltuvia uusia ideoita. Samoin 
tarvitaan tutkimusta täydennysrakentamisen taloudellisista edel-
lytyksistä jo rakennetuilla tonteilla.

Lähiöiden kehittäminen sai Pihlajamäessä uutta voimaa 
kumppanuuden kautta. Pihlajamäen aluetyön kumppanuusso-
pimus sosiaalitoimen, Kalliolan Setlementin, lähiöprojektin ja 
Pihlajamäki-seuran kesken oli ensimmäinen laatuaan. Yhteis-
työ Tampereen Teknillisen Yliopiston kanssa toi asiantuntemusta 
betonirakennusten korjauskysymyksiin. Rakennetun omaisuu-
den tilan arviointiin kehitettiin menetelmä opinnäytetyönä Tek-
nillisessä korkeakoulussa.

Laadukas ympäristö muodostuu hyväkuntoisesta raken-
nuskannasta ja julkisen kaupunkitilan ja viheralueiden tasos-
ta. Peruskorjauksen edistämiseksi tiivistettiin yhteistyötä talo-
yhtiöiden kanssa. Pihlajamäessä ja Siltamäessä laadittiin talo-
yhtiöille korjaustapaohjeet. Julkisivujen osalta 1970-luvun alu-
eet ovat nyt ajankohtaisia. Kaupungin kiinteistöyhtiöissä ovat 
linjastosaneeraukset alkaneet. Korjausmenetelmien kehittämi-
seksi tarvittaisiin uutta innovointia betoniteollisuudelta ja ra-
kennusliikkeiltä.

Ympäristön parannushankkeista tärkeimpiä vuonna 2007 oli-
vat Kontulan metroaseman peruskorjaus, Pihlajamäen nuoriso-
puiston toteutuksen käynnistyminen, nuorisotalojen kunnostuk-
set Pihlajamäessä ja Tapulikaupungissa, Jakomäen uimahallin 
peruskorjauksen suunnittelu, Jakomäen Kalliopuiston parannus 
ja Vantaanjoen kevyen liikenteen sillan suunnittelu. Lähiörahas-
ton tuki oli ratkaisevaa hankkeiden toteutukselle.

Lähiökeskustojen kehittäminen jatkui Kontulassa, Pihlaja-
mäessä ja Jakomäessä. Keskustelua käytiin myös Siltamäes-
sä. Myllypurossa ostoskeskuksen uudistusta koskevat neuvot-
telut saatiin päätökseen ja hankkeen eteneminen varmistui. Eri-
laisia kehittämishankkeita tai ympäristönparannuksia on jo vi-
reillä noin kahdessa kolmasosassa kaikista Helsingin ostoskes-
kuksista. Omistusolot ja eri osapuolten yhteistyötä edellyttävät 
ratkaisut vievät runsaasti aikaa suunnittelussa. Suurissa uudis-

tuksissa on ratkaisevaa, että kaupunki on mukana edistämäs-
sä hanketta.

Vuosien 2005–07 toiminnan merkittäviä tuloksia on, että uusia 
toimintamuotoja on käynnistetty ja vakiinnutettu häiriöiden vä-
hentämiseksi ostoskeskuksissa. Myllypuron Hymy on esimerkki 
matalan kynnyksen toimintapisteestä ja kaupunkipäihdetyön uu-
sista muodoista. Pihlajamäen Ostarin Onnin toiminta jatkui kirkon 
tiloissa sosiaalitoimen ja seurakunnan kumppanuutena.

Lähiöprojekti tuki asukkaiden siivous- ja kukkienistutustalkoi-
ta ym. ympäristönhoitotempauksia. Pieniä kasvillisuuden raiva-
us- ja hoitotöitä sekä kalusteiden hankintoja tehtiin Tapulikau-
pungissa, Pihlajamäessä ja Jakomäessä. Riittämättömät resurs-
sit ovat esteenä ympäristönhoidon tehostamiselle.

Kaikkien lähiöprojektin perustamien lähiöasemien toiminta 
asukastiloina on vakiintunut sosiaaliviraston normaaliksi toimin-
naksi. Pihlajamäessä aluetyö käynnistyi uudenlaisena kumppa-
nuutena. Sekä kaupungin ja asukkaiden että kaupungin viran-
omaisten keskinäinen verkostoituminen on vahvaa lähiöissä. 
Verkostojen tuloksena käynnistyi uusia palveluja päihdetyössä 
ja toimintaa sellaisille lapsille ja nuorille, jotka ovat jääneet nor-
maaleiden palvelujen väliinputoajiksi.

Alueellisia tapahtumia vietettiin vuonna 2007 perinteisin me-
noin, mutta myös uusia tietyille asukasryhmille kohdennettuina. 
Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlia oli erityisesti vanhemmal-
le väelle, laskiaisriehat, kesäakatemia, skeittijuhlat ym. tavoitti-
vat perheitä ja nuoria. Erityisen suosittu, noin tuhat kävijää, ta-
voitti ensimmäistä kertaa järjestetty Pihlajamäki goes Blues. Ta-
pahtuman järjestelyyn osallistui myös ennätysjoukko uusia va-
paaehtoisia asukkaita.

Vaikka eräillä alueilla sosiaalivirastolla on käytössä ns. varhai-
sen tuen resursointia, on ennaltaehkäisevän tuen tarve erittäin 
suuri. Lähiöprojektin tukea on kohdistettu lastensuojelun perhe-
työhön, jossa on kehitetty erilaisia ryhmätoimintaan perustuvia 
työmuotoja. Niiden kokemuksia hyödynnettiin Heikki Waris Ins-
tituutin julkaisemassa kirjassa lastensuojelun työmuodoista.

Lähiöprojekti on kehittänyt viestintää suunnitelmalliseksi vies-
tintästrategiansa mukaisesti. Projektialueilla asuvien asukkai-
den ja median edustajien nykymielikuvia lähiöistä ja lähiöasu-
misesta kartoitettiin omina tutkimuksina. Lähiömielikuvia ja lä-
hiöiden maineen hallintaa pohdittiin myös kahdessa seminaa-
rissa asukastahojen kanssa.

Käytännön viestinnässä projektin internet-sivut uudistettiin, 
lisättiin uutisointia ja tiedotusta medialle projektin toiminnasta 
sekä luotiin uutta kumppanuutta Pihlajamäki-seuran ja Koillis-
Helsingin lähisanomat/Vartti-lehden kanssa viestinnän tehos-
tamiseksi Pihlajamäen tapahtumista. Kaupungin tiedotusleh-
den Helsinki-infon lokakuun numerossa ilmestyivät lähiöpro-
jektin omat sivut, aiheena lähiöarjen monet kasvot. Lähiöpro-
jektin tuloksista kertova tiedotuslehtinen ”Muutosten Myllypu-
ro” jaettiin alueen kotitalouksiin.
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Sammandrag

Den 2 maj 2005 stadfäste stadsstyrelsen projektplanen 2005–
2007 för Helsingfors förortsprojekt som syftar till att göra för-
städerna attraktivare. Med projektets vision, ”Trivsamma och 
trygga förstäder för barnfamiljer”, ville man betona den bety-
delse som en bred invånarstruktur har för stadens vitalitet och 
säkerhet.

Förortsprojektet är ett gemensamt projekt för olika förvalt-
ningar. Åren 2005–2007 var verkschef Tuomas Rajajärvi från 
stadsplaneringskontoret ordförande för ledningsgruppen med-
an arkitekt Ulla Korhonen-Wälmä var projektchef.

Förortsprojektets resursfördelning sker huvudsakligen i an-
slutning till de olika förvaltningarnas budgetering. Förvaltningar-
na svarar även för projektets personal. År 2007 var förvaltning-
arnas utgifter för att delta i projektet ca 645 000 € (förortsfon-
dens andel 25 000 €). År 2007 förfogade förortsprojektet över 
516 000 € för administrativ och regional verksamhet, samar-
betsprojekt, projekt inom familjearbetet, förstadsmotion, miljö-
vård samt planering av förbättringar.

Förvaltningarnas investeringar i förbättring av servicelokaler 
och miljön uppgick till ca 2,87 milj. euro år 2007. Därtill stöd-
des investeringar med ca 2,61 milj. euro från förortsfonden. In-
vesteringarna gällde Rönnbacka, Kvarnbäcken, Jakobacka och 
Stapelstaden samt metrostationen i Gårdsbacka.

Den 2 juni 2006 beslutade Statens bostadsfond med stöd av 
statsunderstödslagen (688/2001) bevilja Helsingforsregionens 
kommuner tidsbundet områdesspecifikt understöd för att ut-
veckla förstäderna under perioden 2006–2010. Statsunderstö-
det för Helsingfors i syfte att rusta upp Kvarnbäcken, bostads-
området i Östra centrum, Gårdsbacka-Stensböle, Rönnbacka, 
Stapelstaden och Jakobacka år 2006 var 616 000 € (10 % av 
investeringarna).

Verksamhetsberättelsen 2007 omfattar också en samman-
fattning av hela verksamhetsperioden samt projektets egen ut-
värdering av verksamhetsresultatet. Liksom tidigare har en ut-
värderingsrapport färdigställts i slutet av verksamhetsperioden 
under ledning av Helsingfors stads faktacentral.

Under perioden 2005–2007 fokuserade förortsprojektet på 
fyra huvudsakliga mål som genomförs selektivt. På somliga om-
råden genomförs alla mål, medan man på andra områden arbe-
tar med endast ett eller två mål. Projektets mål är: (1) Att gö-
ra områdets särdrag till attraktionsfaktorer, (2) Att höja mil-
jökvaliteten i förstäderna, (3) Att göra en trygg boendemiljö 
till en konkurrensfaktor för staden och (4) Att förvandla invå-
naraktiviteten till en resurs.

En speciell attraktionsfaktor var att den moderna arkitektu-
ren i Rönnbacka, som är värdefull även på nationell nivå, gavs 
skyddsstatus i detaljplan. Detta framhäver områdenas egen-
art och bidrar till att höja förstädernas image. Ett nytt initia-

tiv för diversifierat förstadsboende var utarbetandet av utveck-
lingsanvisningar för det exceptionellt enhetliga 1970-talsområ-
det i Brobacka.

Man planerade även kompletteringsbyggande i syfte att för-
bättra områdenas karaktär och attraktionskraft. Planläggningen 
framskred i Stapelstaden och Kvarnbäcken, där man även in-
ledde kompletteringsbyggande av bostäder för att förnya cen-
trum. Kompletteringsbyggandet styrs av kvalitet och diversitet 
snarare än av kvantitet. För att utveckla höghusboendet behövs 
nya idéer i förstäderna. Likaså behövs forskning om ekonomis-
ka förutsättningar för kompletteringsbyggande på tomter som 
redan är bebyggda.

Lokala partnerskap gav nya krafter åt utvecklingen i Rönn-
backa. Partnerskapsavtalet för Rönnbackas områdesarbete mel-
lan socialväsendet, Kalliolan Setlementti, förortsprojektet och 
Pihlajamäki-seura var det första i sitt slag. Samarbetet med Tam-
merfors tekniska universitet gav tillgång till expertis i frågor gäl-
lande renovering av betongbyggnader. En metod för att utvär-
dera den byggda miljöns tillstånd utvecklades som ett examens-
arbete vid Tekniska högskolan.

En miljö av hög kvalitet innebär att byggnadsbeståndet, det 
offentliga stadsrummet och grönområdena är i gott skick. För 
att främja saneringsprojekt inleddes intensivare samarbete med 
husbolagen. För husbolag i Rönnbacka och Brobacka utarbe-
tades instruktioner för reparationssätt. Med tanke på fasader-
na är 1970-talsområdena nu aktuella. Rörrenoveringar har in-
letts i stadens fastighetsbolag. En utveckling av renoverings-
metoderna skulle förutsätta nytänkande av betongindustrin och 
byggentreprenörerna.

År 2007 var de viktigaste miljöprojekten upprustningen av 
metrostationen i Gårdsbacka, byggstarten för ungdomsparken 
i Rönnbacka, renoveringen av ungdomshusen i Rönnbacka och 
Stapelstaden, planeringen av totalrenoveringen av simhallen i 
Jakobacka, förbättrandet av Jakobackaberget och planeringen 
av bron för gång- och cykeltrafiken vid Vanda å. Förortsfondens 
stöd var avgörande för genomförandet av projekten.

Utvecklingen av förortscentren i Gårdsbacka, Rönnbacka 
och Jakobacka fortsatte. Man diskuterade även utvecklingen 
i Brobacka. Förhandlingarna om renoveringen av köpcentret i 
Kvarnbäcken slutfördes och det blev klart att projektet fortskri-
der. Olika utvecklings- eller miljöprojekt pågår redan vid ca två 
tredjedelar av alla köpcentrum i Helsingfors. Ägarförhållande-
na och lösningar som förutsätter samarbete mellan olika par-
ter drar ut på planeringsprocessen. Vid stora renoveringspro-
jekt är stadens medverkan avgörande.

Viktiga resultat åren 2005–2007 är att nya verksamhetsfor-
mer har inletts och etablerats för minska på störande element 
i köpcentren. Träffpunkten Myllypuron Hymy i Kvarnbäcken är 
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ett exempel på en ny form av lättillgänglig förebyggande miss-
brukarvård. I Rönnbacka fortsätter socialväsendets och försam-
lingens gemensamma projekt Ostarin Onni i kyrkans lokaler.

Förortsprojektet stödde invånaraktiviteter i form av städ-
nings- och planteringsprojekt. Mindre röjningsarbeten och land-
skapsvård samt anskaffning av gatumöbler gjordes i Stapelsta-
den, Rönnbacka och Jakobacka. Otillräckliga resurser är ett hin-
der för effektivare miljövård.

Samtliga förortsstationer som inrättats inom ramen för pro-
jektet har fått en etablerad status som lokaler för invånaraktivi-
teter i socialverkets regi. I Rönnbacka inleddes områdesarbe-
tet i form av ett nytt slags partnerskap mellan lokala aktörer. I 
förstäderna har staden, invånarna och myndigheterna skapat 
omfattande nätverk. Som resultat av detta startades nya former 
av förebyggande arbete samt verksamheter för barn och unga 
som fallit utanför de normala tjänsterna.

Lokala evenemang firades traditionellt år 2007, men rikta-
des även till specifika invånargrupper. Självständighetens 90-
årsjubileum ordnades i synnerhet för de äldre, medan fastlag-
sjippon, sommarakademin, skateboard-fester mm. riktades till 
familjer och ungdomar. Ett speciellt populärt evenemang var 

Rönnbacka-evenemanget Pihlajamäki goes Blues som ordnades 
för första gången och fick omkring 1 000 besökare. I arrange-
mangen deltog också ett rekordstort antal invånare.

Även om socialverket på somliga områden erbjuder s.k. tidiga 
insatser så är behovet av förebyggande stöd mycket stort. För-
ortsprojektets stöd har riktats till familjearbetet inom barnomsor-
gen, där man utvecklat olika arbetsformer som bygger på grupp-
verksamhet. Erfarenheter av dessa utnyttjades i Heikki Waris-in-
stitutets publikation om arbetsformer inom barnomsorgen.

Förortsprojektets informationsfunktion har systematiserats i 
enlighet med informationsstrategin. Projektområdenas invåna-
res samt mediernas nuvarande uppfattningar om förstäder och 
förstadsboende kartlades genom separata undersökningar. Ut-
vecklingen av förstädernas image och rykte analyserades även 
i två seminarier med representanter för invånarna.

Projektets webbplats omarbetades samtidigt som nyhets- 
och informationsförmedlingen om verksamheten ökades. Därtill 
inleddes ett nytt samarbete mellan Pihlajamäki-seura och Koil-
lis-Helsingin lähisanomat / Vartti för att effektivisera informatio-
nen om händelser i Rönnbacka. I oktobernumret av stadens in-
formationstidning Helsinki-info ägnas förortsprojektet några si-
dor med temat förortsvardagens många ansikten. Informations-
bladet ”Muutosten Myllypuro” som berättade om förortspro-
jektets resultat delades ut till hushållen i området.

+	 Lähiöiden	tulevaisuudelle	on	tärkeää,	että	ne	koetaan	lapsille	ja	nuo-
rille	hyviksi	kasvuympäristöiksi.
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Abstract

On 2 May 2005 the City Council approved the Helsinki Neigh-
bourhood Project’s project plan for 2005–2007, in which the 
project’s operational idea is the improvement of neighbour-
hoods’ attractiveness. The project’s vision “Safe and comfort-
able neighbourhoods for families with children” was selected 
to emphasise the importance of a diversified population struc-
ture for the city’s vitality and safety.

The Neighbourhood Project is a co-operation project be-
tween the City’s administrative branches. The Chairman of the 
project during the period 2005–2007 was Tuomas Rajajärvi, De-
partment Chief of the City Planning Department and the Project 
Manager was Architect Ulla Korhonen-Wälmä from the City 
Planning Department.

The Neighbourhood Project’s resourcing takes place prima-
rily within the framework of the administrative branches’ budg-
etary estimates. The administrative branches are also respon-
sible for the project’s personnel. The administrative branches’ 
operating costs resulting from their participation in the project 
during 2007 were approximately EUR 645,000 (Neighbourhood 
Fund’s share EUR 25,000). In 2007 the Neighbourhood Project 
had the use of EUR 516,000 in operational funds for adminis-
tration and local activities, partnership projects, family work 
projects, suburban sports, environmental maintenance and im-
provements.

The administrative branches’ investment financing for serv-
ice facilities and environmental improvements totalled approx-
imately EUR 2.87 million in 2007. Supports for the investments 
totalling approximately EUR 2.61 million were also obtained 
from the Helsinki Neighbourhood Fund. The investments af-
fect Pihlajamäki, Myllypuro, Jakomäki, Tapulikaupunki and the 
Kontula Metro station.

On 2 June 2006 the Housing Fund of Finland, acting in ac-
cordance with the Act on Discretionary Government Transfers 
(688/2001), approved the allocation of fixed residential area-spe-
cific subsidies to the Helsinki Metropolitan Area’s municipali-
ties for the development of neighbourhoods during the period 
2006–2010. The government assistance provided to Helsinki for 
improvements carried out in 2006 in Myllypuro, the Itäkeskus 
residential area, Kontula-Kivikko, Pihlajamäki, Tapulikaupunki 
and Jakomäki was EUR 616,000 (10% of the investments).

The Annual Report 2007 also contains a summary of the en-
tire operational period and the project’s own assessment of its 
results. As previously, an evaluation study conducted by the 
City of Helsinki Urban Facts was completed.

The Neighbourhood Project’s activities during the period 
2005–2007 focused on four key goals that were selectively im-
plemented, wholly or partially, in certain areas. The project’s 
key goals are: (1) Factors of attraction from the special char-
acteristics of an area (2) Quality environments for neighbour-

hoods, (3) Safe living environment as a competitive factor for 
the city and (4) Resident involvement as a resource.

Protecting Pihlajamäki’s modern architecture – also signif-
icant nationally – by town planning represented progress re-
garding a factor of attraction. The protective measures empha-
sise uniqueness and the creation of strong local identities, or 
neighbourhood “brands”. A new initiative on behalf of the di-
versification of neighbourhood living was the drawing up of de-
velopment guidelines for the exceptionally homogeneous Sil-
tamäki area built in the 1970s.

The design of complimentary construction also enhanced 
uniqueness and attractiveness. Town planning progressed in 
Tapulikaupunki and Myllypuro, where complimentary construc-
tion related to housing renovations in the centre also began. In 
complimentary construction quality and diversity are higher pri-
orities than quantity. New ideas for the development of neigh-
bourhood-friendly apartment building living are needed, as well 
as research focusing on the economic prerequisites for compli-
mentary construction at already built-up sites.

In Pihlajamäki neighbourhood development gained new vig-
our through partnership. Pihlajamäki area work’s partnership 
agreement drawn up among the Social Services Department, 
Kalliola Settlement, the Neighbourhood Project and Pihlajamäki 
Association was the first of its kind. Co-operation with the Tam-
pere University of Technology brought expertise related the re-
pair of concrete structures. A method for assessing the condi-
tion of built property was developed as a demonstration project 
at the University of Technology.

A high-quality environment is formed by a building stock in 
good condition combined with the proper balance of public ur-
ban spaces and green areas. Co-operation with housing corpo-
rations was intensified to facilitate renovations. Repair guide-
lines were drawn up for housing corporations in Pihlajamäki 
and Siltamäki. With respect to the facades, the 1970s neigh-
bourhoods are now timely, and policy renovations have begun 
in the city’s real estate companies. New innovations from the 
concrete industry and construction companies are needed to 
develop repair techniques.

The most important environmental improvement projects im-
plemented in 2007 included the renovation of the Kontula Met-
ro station, the initialisation of the implementation of the Pihla-
jamäki youth park, repairs made to youth centres in Pihlajamäki 
and Tapulikaupunki, the design of repairs for the Jakomäki in-
door swimming pool, improvements at Jakomäenkallio park 
as well as the design of the Vantaanjoki light traffic bridge. The 
support of the Helsinki Neighbourhood Fund was decisive in 
these projects’ implementations.

The development of neighbourhood centres continued in 
Kontula, Pihlajamäki and Jakomäki. Discussions were also con-
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ducted in Siltamäki. In Myllypuro, the negotiations concern-
ing the renewal of the shopping centre were concluded and 
the progress of the project was assured. Various development 
projects or environmental improvements are already underway 
in approximately two-thirds of all of Helsinki’s shopping cen-
tres. Ownership conditions, as well as the solutions required 
for co-operative mechanisms among the various parties, were 
particularly time consuming in the design process. In the larger-
scale renewals, the City’s participation in furthering the projects 
is absolutely essential.

One of the most significant accomplishments of the 2005–
07 period was the initialisation and establishment of new ac-
tions aimed at the reduction of disturbances in shopping cen-
tres. Myllypuro’s Hymy is an example of low-threshold activi-
ties and new forms of the city’s anti-substance abuse work. The 
Ostarin Onni work at Pihlajamäki continued in the church’s fa-
cilities as a partnership between the Municipal Social Admin-
istration and the parish.

The Neighbourhood Project supported residents’ cleaning 
and flower planting work parties and other environmental care 
events. Small-scale vegetation clearing and gardening works, 
as well as street furniture procurements, were carried out in Ta-
pulikaupunki, Pihlajamäki and Jakomäki. Insufficient resources 
hinder intensified environmental management.

All of the Neighbourhood Project’s activities established in 
the neighbourhoods’ community centres have become part of 
the Helsinki Social Services Department’s normal operations. 
In Pihlajamäki, area work was initialised as a new kind of part-
nership. The networking between the City and residents, as 
well as among city authorities, is strong in neighbourhoods. 
As a result of the networking, new services were initialised in 
anti-substance abuse work and activities for the kinds of chil-
dren and youth whose needs have “fallen between the cracks” 
of normal services.

Neighbourhood events were arranged during 2007 in the 
traditional manner, but also oriented towards new residents’ 

groups. The 90th Anniversary of Finland’s independence ap-
pealed particularly to elderly residents, while sledding happen-
ings, a summer academy, skateboard parties and other similar 
events attracted families and young people. Pihlajamäki Goes 
Blues, a particularly popular event organised for the first time, 
drew approximately one thousand visitors. A record number 
of new volunteer residents also participated in the organisa-
tion of the event.

Although so-called early support resourcing is being utilised 
by the Helsinki Social Services Department in certain areas, 
the need for preventive support remains extremely acute. The 
Neighbourhood Project’s support focuses on child welfare and 
family work in which various kinds of working techniques based 
on group work have been developed. These experiences were 
applied in a book published by the Heikki Waris Institute con-
cerning child welfare-related working methods.

The Neighbourhood Project has systematically developed its 
communications to support its communication strategy. Cur-
rent perceptions of neighbourhoods and neighbourhood living 
held by residents living in project areas – as well as by repre-
sentatives of the media – were mapped in a separate survey. 
The concepts of neighbourhood image and the management of 
neighbourhoods’ reputations were also discussed in two semi-
nars arranged with residents’ groups.

In practical communications, the project’s Internet website 
was renewed; news and bulletins concerning the project’s ac-
tivities were augmented, and new partnerships were estab-
lished with the Pihlajamäki Association, and the Koillis-Hels-
ingin Lähisanomat /Vartti local newspaper to boost the effec-
tiveness of communications related to the events in Pihlajamäki. 
The October issue of the City’s news bulletin Helsinki Info con-
tained the Neighbourhood Project’s own pages whose theme 
was the many faces of daily neighbourhood living. “Muuto-
sten Myllypuro”, a news bulletin describing the Neighbour-
hood Project’s results in Myllypuro, was distributed to the ar-
ea’s households.
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3	 Lähiöprojektin	toimintaperiaate

3.1	 Toiminta-ajatuksena	lähiöiden	
	 vetovoiman	lisääminen
Kaupunginhallitus hyväksyi 2.5.2005 Helsingin lähiöprojektin 
projektisuunnitelman vuosille 2005–2007. Projektin toiminta-
ajatuksena oli lähiöiden vetovoimaisuuden parantaminen. Lä-
hiöt nähdään omaleimaisina, elävinä ja lapsiperheillekin sopivi-
na kaupunginosina, joilla on arvonsa kaupungin kehityksessä ja 
jotka tarjoavat viihtyisän asuinympäristön ja peruspalvelut.

Projektin visiona oli ”Viihtyisät ja turvalliset esikaupungit lapsi-
perheille”. Päämääränä oli saada lähiöt eli esikaupunkien kerros-
taloalueet vastaamaan lapsiperheiden asumistavoitteita. Moni-
puolinen ja tasapainoinen asukasrakenne pitää lähiöt ja kaupun-
gin elinvoimaisena, mikä on myös turvallisuuden varmin tae.

Lähiöprojekti keskittyi neljään päätavoitteeseen, joita toteu-
tettiin valikoiden tietyillä alueilla, joillakin kaikkia ja joillakin vain 
yhtä tai kahta tavoitetta. Projektin tavoitteet olivat: (1) Alueen 
erityispiirteistä vetovoimatekijöitä, (2) Laadukas ympäristö esi-
kaupunkialueille, (3) Turvallinen asuinympäristö kaupungin kil-
pailutekijäksi ja (4) Asukasosallisuus voimavaraksi.

Lähiöprojektin toiminta kohdistui Helsingin itäisiin ja koillisiin 
lähiöihin, joillekin alueille kohdennettiin useita ja joillekin vain 
yhtä tavoitetta. Näin projekti pystyi tehokkaammin toimimaan 
useammalla alueella alueen omat tarpeet huomioiden.

Vuosina 2005–2007 painotettiin Pihlajamäkeä, Tapulikau-
punkia, Siltamäkeä ja Jakomäkeä. Itäisillä projektialueilla Kon-
tulassa ja Myllypurossa toimintaa siirrettiin hallintokuntien nor-
maaliksi toiminnaksi.

3.2	 Lähiöprojektin	organisointi
Lähiöprojekti on hallintokuntien yhteistyöprojekti. Johtoryhmän 
puheenjohtajana toimi vuosina 2005–2007 virastopäällikkö Tuo-
mas Rajajärvi kaupunkisuunnitteluvirastosta. Muut johtoryh-
män jäsenet olivat talous- ja suunnittelukeskuksesta, kaupun-
kisuunnitteluvirastosta, kiinteistövirastosta, rakennusvalvonta-
virastosta, rakennusvirastosta, sosiaalivirastosta ja EU:n Urban-
ohjelmasta (Liite 1). Projektin käytännön toiminnasta ja hallin-
nosta vastasi projektipäällikkö Ulla Korhonen-Wälmä kaupun-
kisuunnitteluvirastosta.

Johtoryhmän lisäksi projektilla oli alueellisen toiminnan oh-
jausryhmä, joka valmisteli alueellisia hankkeita ja seurasi projek-
tin toimintarahan käyttöä. Ohjausryhmässä oli edustajia sosiaa-
livirastosta, liikuntavirastosta, rakennusvalvontavirastosta ja ra-
kennusvirastosta. Projektin toimintaan osallistuivat monet kau-
pungin hallintokunnat ja alueelliset toimijatahot. Näistä koostu-
va projektiverkosto osallistui hankkeiden valmisteluun.

3.3	 Lähiöprojektin	resursointi
Lähiöprojektin resursointi tapahtuu pääosin hallintokuntien ta-
lousarvioiden puitteissa. Kaupunkisuunnitteluviraston lisäksi so-
siaalivirasto, liikuntavirasto, rakennusvalvontavirasto ja talous- 
ja suunnittelukeskus ovat asettaneet henkilöstöä projektin toi-
mintaan. Lisäksi hallintokuntien henkilöstöä osallistuu projek-
tin toimintaan eri tavoin. Hallintokunnat osallistuvat myös vuok-
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ra- ja toimintakulujen kustannuksiin. Käyttökustannukset oli-
vat vuonna 2007 noin 645 000 €, josta lähiörahaston osuus 
25 000 € (vuonna 2005 noin 728 000 €, josta lähiörahaston 
osuus 36 000 €, ja vuonna 2006 noin 512 000 €).

Hallintokunnilta pyydettiin kustannustietoja lähiöprojektin ke-
hittämisteemoihin liittyvistä investoinneista Myllypurossa, Pihla-
jamäessä, Tapulikaupungissa ja Jakomäessä. Palvelutilojen pe-
rusparannusta ja ympäristönparannusta koskeva hallintokunti-
en investointirahoitus oli vuonna 2007 noin 2,87 M€. Sen lisäk-
si investointeihin saatiin tukea kaupungin lähiörahastosta noin 
2,61 M€. Investoinnit koskivat Pihlajamäkeä, Myllypuroa, Jako-
mäkeä ja Tapulikaupunkia sekä lähiöprojektin aikana käynnisty-
neenä hankkeena Kontulan metroasemaa.

Lähiöprojektilla oli vuonna 2007 käytössä 516 000 € toimin-
tarahaa hallinnointiin, viestintään ja alueelliseen toimintaan. Toi-
mintarahaa käytettiin hallintoon liittyviin palkkoihin, lähiöasemien 
toimintaan asukastiloina, asukasyhteistyö- ja kumppanuushank-
keisiin, perhetyön hankkeisiin, lähiöliikuntaan, lähiöarkkitehtien 
toimintaan, ympäristön hoitoon ja siisteyteen sekä parannusten 
suunnitteluun. Projektin toimintarahan käyttö oli delegoitu hal-
lintokuntien käyttöön seuraavasti: kaupunkisuunnitteluvirasto 
209 500 €, rakennusvirasto 115 000 €, rakennusvalvontaviras-
to 11 000 €, liikuntavirasto 30 000 €, kiinteistövirasto 13 000 €, 
tietokeskus 22 500 € ja sosiaalivirasto 115 000 €.

3.4	 Valtion	asuntorahaston		
	 asuntoaluekohtainen	avustus
Valtion asuntorahasto päätti 2.6.2006 varata pääkaupunkiseu-
dun kunnille valtionavustuslain (688/2001) nojalla määräaikaista 

asuntoaluekohtaista avustusta lähiöiden kehittämiseen. Samalla 
asuntorahasto teki ehdolliset ennakkopäätökset vuosina 2007–
2010 myönnettävistä avustuksista, yhteensä 2 815 000 €.

Vuonna 2006 toteutettujen Myllypuron, Itäkeskuksen asuin-
alueen, Kontula-Kivikon, Pihlajamäen, Tapulikaupungin ja Jako-
mäen investointien perusteella kaupunki sai tätä valtion avus-
tusta 616 000 € vuonna 2007.

3.5	 Lähiöprojektin	ulkopuolinen	arviointi
Lähiöprojektin seuranta ja arviointi on tapahtunut Helsingin tie-
tokeskuksen vetämänä koko projektin ajan. Vuosien 2005–2007 
toiminnasta valmisteltiin tietokeskuksen johdolla arviointitutki-
musta, jossa käsitellään lähiöiden tilannetta ja projektin toimin-
taa eri näkökulmista.

Arviointiraportin artikkeleissa kuvataan lähiöiden kehitys-
tä monipuolisen tilastoaineiston valossa ja asukashaastattelu-
jen pohjalta arvioidaan asumisviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöi-
tä. Artikkeleiden aiheina ovat myös projektin toiminnan tulok-
sena saadut ympäristön ja palvelutilojen parannukset Myllypu-
rossa ja Kontulassa. Aluetyön työtapoja kuvataan ja vertaillaan 
sekä sosiaalitoimen normaalina työnä että kumppanuushank-
keena järjestöjen kanssa. Lähiöprojektin tukemista perhetyön 
ryhmätyötavoista ja Urban II -ohjelman eräistä lapsiin ja nuoriin 
kohdistuvista hankkeista on oma artikkelinsa. Omana artikkeli-
naan kuvataan Itä-Helsingissä lähiöprojektin rinnalla toimineen 

,	 Projektin	toimintaa,	esim.	Kontulan	ja	Myllypuron	ympäristöparannuksia,	
arvioitiin	tietokeskuksen	johdolla.
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EU:n Urban II -ohjelman kokemuksia eurooppalaisen kaupun-
kipolitiikan soveltajana.

Arviointia	projektin	vuosien	2005–2007		
toiminnan	päälinjoista
Lähiöprojektin toiminta-ajatuksen, lähiöiden vetovoiman lisää-
misen taustalla oli huoli lapsiperheiden poismuutosta Helsin-
gistä. Lähiöasumisen vetovoima nähtiin tärkeäksi koko Hel-
singin kilpailukyvyn kannalta. Tämä lähtökohta ei ole van-
hentunut, vaan entisestään korostunut kaupunkien kilpail-
lessa työvoimasta.

Vetovoiman vahvistamiseksi tarvitaan sekä lähiöasumisen 
mielikuvan muutosta että käytännön toimia arkielämän su-
juvuuden ja viihtyisyyden lisäämiseksi. Lähiöiden maine voi 
parantua vain todellisten ja konkreettisten muutosten kautta. 
Lähiöasumisen mielikuvien parantamiseksi projektissa keski-
tyttiin kaudella entistä painokkaammin viestintään.

Koko toimintansa ajan lähiöprojektissa on noudatettu in-
tegroitua toimintatapaa eli toiminta on kohdistunut sekä fyy-
siseen että sosiaaliseen kehittämiseen. Tämä lähestymistapa 
on ollut ja tulee olemaan myös uuden valtakunnallisen lähiö-
kehittämisohjelman periaatteena. Integroitua kehittämistapaa 
noudatetaan yleisesti kansainvälisissä lähiöprojektiin verrat-
tavissa kaupunginosien kehittämisprojekteissa ja se on sisäl-
tynyt EU:n kaupunkipoliittisiin ohjelmiin. Helsingin lähiöpro-
jektissa on paljon yhtymäkohtia moniin kansainvälisiin vas-
taaviin projekteihin verrattuna. Näitä ovat esimerkiksi omalei-
maisuuden vahvistaminen, monipuolistava täydennysraken-
taminen, palvelutilojen ja ympäristön parannukset ja turvalli-

suus sekä asukasosallisuuden ja laajan kumppanuuden kyt-
keminen kehityshankkeisiin.

Kansainvälisistä aluekehittämisohjelmista poiketen työlli-
syys ei ole ollut lähiöprojektissa erityisesti tavoitteena. Elin-
keinopolitiikka on ollut lähiöprojektissa mukana kaavoituk-
sen kautta eli lähiökeskuksiin on ideoitu tai kaavoitettu tont-
teja yrityksille ja palveluille. Näitä ei toistaiseksi ole sijoittu-
nut alueille.

Lähiöprojektin projektisuunnitelma 2005–07 perustui lähi-
öiden vetovoimaa vahvistaviin tavoitteisiin ja kehittämistee-
moihin, joiden mukaisia hankkeita kohdennettiin eri alueil-
le Itä- ja Koillis-Helsingissä. Joillekin alueille kohdentui usei-
ta ja joillekin vain yksi hanke. Projektissa siirryttiin siis alue-
lähtöisestä ajattelusta kehittämisteemoihin perustuviin hank-
keisiin. Tämä oleellinen näkökulman muutos oli johdonmu-
kainen myös kaupungin hallintokuntien organisointimuutos-
ten kanssa. Niissähän siirryttiin alueorganisaatioista sekto-
ri- tai elinkaarimalleihin. Toimintateemoja painottaen projek-
ti pystyi myös tehokkaammin toimimaan useammalla alu-
eella alueiden omat tarpeet huomioiden. Käytännön toimin-
nassa kehittämisteemojen jyrkät rajaukset eivät olleet mah-
dollisia, vaan teemat liittyivät toisiinsa ja työn edetessä tuli 
esiin myös muita tarpeita.

Lähiöprojektin jaksottaminen nelivuotisiksi toimintakau-
siksi on osoittautunut hyväksi toimintamalliksi. Se takaa riit-
tävän joustavuuden suunnata toimintaa uusien kehittämis-
tarpeiden mukaan ja kohdentaa toimintaa eri lähiöalueille. 
Eri toimintakaudet ovat joustavia myös projektin hallinnos-
sa, koska uusilla kausilla voidaan ottaa huomioon muutok-
set kaupungin organisaatioissa ja henkilöstössä.
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4	 Lähiöprojektin	tavoitteiden	
	 toteuttaminen	vuonna	2007

4.1	 Alueen	erityispiirteistä	vetovoimatekijöitä

4.11	 Lähiöiden	arkkitehtuurille	arvostusta

Pihlajamäki on koko valtakunnan tasolla pioneerihanke lähiöi-
den modernin arkkitehtuurin suojelussa. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi Pihlajamäen suojeluasemakaavan 26.9.2007. (Kaavas-
ta tehdyt kaksi valitusta koskevat Rapakivenkujan aluetta, eri-
tyisesti uusien hissien rakentamista.)

Lähiöprojekti nosti esiin myös paljon parjatun 1970-luvun 
kaupunkirakenteellisia arvoja. Siltamäelle valmistuivat kehit-
tämisohjeet kaupunkisuunnittelu- ja rakennusvalvontaviraston 
sekä kaupunginmuseon yhteistyönä. Monipuolisen analysoin-
nin pohjalta nousi alueen arvoksi ja ominaispiirteeksi poikkeuk-
sellinen yhtenäisyys ja johdonmukaisuus aikansa suunnittelui-
hanteiden toteutuksessa. Kehittämisohjeet sisältävät aluetta 
monipuolistavia muutosehdotuksia erityisesti ostoskeskuksen 
alueelle. Ohjeita esitetään myös viheralueille ja julkisen kau-
punkitilan parantamiseksi. Asuntoyhtiöille annetaan ohjeita se-
kä asuttavuuden kehittämiseen, esim. uudet maantasopihat ja 
isommat parvekkeet sekä rakennusten korjaamiseen että piha-
tilojen vaalimiseen.

Miten	onnistuttiin	lähiöiden	kaupunkirakenteellisten	arvojen	
tunnetuksi	tekemisessä?

Arviointia

l	 koko	projektiajalta

Uusien asuinalueiden suunnittelussa on niiden brändäys mu-
kana alusta alkaen. Lähiöprojektissa lähiöiden erityispiirtei-
den korostaminen on vastaavaa lähiöiden brändäystä. Eri-
tyisvahvuuksia ovat esimerkiksi Pihlajamäessä moderni ark-
kitehtuuri, Myllypurossa ainutlaatuisen monipuoliset liikun-
tapaikat ja Kontulassa skeittaus ja nuorisokulttuuri sekä run-
sas paikallisten tapahtumien kirjo. Kontulan järjestöt ovat 
nostaneet alueen brändiksi myös Suomen suurimman avo-
ostarin, mikä osoittaa erinomaista kykyä katsoa aluetta uu-
desta näkökulmasta.

Omaleimaisuutta etsivät myös asukkaat, joiden kiinnos-
tus oman alueensa historiaan ja nähtävyyksiin lisääntyi. Esi-
merkiksi Kontulassa ja Myllypurossa kaupunginosaseurat jul-
kaisivat perusteelliset historiikkikirjat, ja järjestöt tekivät Mel-
lunkylässä alueen nähtävyyksiä esitteleviä kaupunginosapol-
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+	 Siltamäki	on	1970-luvun	parhaita	asuinalueita,	tiivis,	yhtenäinen	ja	
tarjoaa	puitteet	yhteisöllisyydelle.

,	 Pihlajamäen	suojeltuihin	rakennuksiin	kuuluu	mm.	ainutlaatuinen	
Maasälväntien	terassitalo.

kuja. Jotta alueiden erityisvahvuudet nousisivat vaikuttaviksi 
mielikuvien muutostekijöiksi, tulee niiden vastata sekä kau-
pungin että asukastahojen yhteisiä käsityksiä.

l	 vuosien	2005–2007	toiminnasta

Lähiöiden suojelussa kehitettiin modernin rakennusperinteen 
suojelun metodeja ja tutkimusta. Koko suojeluprosessi tutki-
muksineen on ollut pioneeriluonteista. Pihlajamäkeä esiteltiin 
kansainvälisissä seminaareissa ja tutkimuksissa, jolloin suo-
jelun kautta tehtiin tunnetuksi laajemminkin Helsingin lähiö-
asumisen laatua. Pihlajamäki hyväksyttiin myös Rakennustai-
teen museon Suomen arkkitehtuuria 0607 -näyttelyyn.

Uusi avaus lähiöasumisen monimuotoisuuden puolesta 
oli 1970-luvun Siltamäen nostaminen esiin asuinalueena, jo-
ka vastaa nykyisiä urbaanin tiiviin ja samalla luonnonläheisen 
kaupunkirakenteen tavoitteita. Tapulikaupungissa vehreys ja 
puutarhamainen ympäristö antaa mahdollisuuksia lapsiystä-
vällisen puutarhakaupungin kehittämiseen.

l	 tulevasta

Lähiöiden kaupunkirakenteellisten ja arkkitehtonisten arvojen 
tunnustaminen nostaa lähiöt niille kuuluvaan asemaan oleel-
liseksi osaksi Helsingin kasvua ja historiaa, tukee asukkaiden 
omanarvontuntoa ja kannustaa toimintaan oman asuinalu-
een kehittämiseksi. Lähiöiden suojelu ”maineen palautukse-
na” on verrattavissa jälleenrakennuskauden omakotiasumi-
sen nykyiseen arvostukseen.

Itä-Helsingin erityisvahvuuksien – liikunnan ja kaupunki-
kulttuurin – edistäminen on jatkossakin tärkeää. Siihen an-
taa hyvät mahdollisuudet esim. Myllypuron ja Kivikon liikun-
tapuistoihin suunniteltujen hankkeiden toteutus. Koillis-Hel-
singissä asukasjärjestöt näkevät puutarhakaupunki-teeman 
yhdistävän monia alueita ja ne ovat esittäneetkin kaupungil-
le yhteistyötä ”Koillisen kohotukseksi”.

4.12	 Uutta	vetovoimaa	täydennysrakentamisella

Myllypuron keskustan täydennysrakentaminen alkoi palveluta-
lo Hely-kodin laajennuksen ja uuden asuinkorttelin rakentami-
sella. Uudet asuinrakennukset ovat arkkitehtonisesti korkealaa-
tuisia. Myllypuroa monipuolistavien pientaloalueiden suunnitel-
mat etenivät Kehä I:n itäpuolisella alueella, ja uusi puukaupun-
ki eteni tontinluovutusvaiheeseen, kun alueen asemakaavasta 
tehty valitus hylättiin.

Pihlajamäkeen valmistui uusia nuorisoasuntoja. Täydennys-
rakentamisen suunnitelmat etenivät kaavoitusprosessissa myös 

)	 Ohikiitävästä	junasta	katsoen	ei	saa	todellista	käsitystä	Tapulikaupun-
gin	lapsiystävällisestä	ympäristöstä
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Pihlajamäessä, missä suojelukaavaan sisältyi kaksi atrium-talo-
korttelia ja tutkija-asuintalon laajennus. Suojelualueen ulkopuo-
lelle Ketokivenkaarelle kaavoitettiin uusia pientaloja. Täydennys-
rakentamista ideoitiin myös Pihlajamäentien varrelle.

Tapulikaupungissa kaavoitettiin entisen päiväkodin tontil-
le uusi kerros- ja rivitaloasumista yhdistävä rakennus. Tapuli-
kaupungin täydennysperiaatteiden mukaisesti jatkuu kaavoitus 
perheasunnoista puistojen äärelle. Jakomäen keskustan alueel-
le laadittiin ideasuunnitelma alueen täydentämisestä uusilla lii-
ketiloilla ja asunnoilla.

Miten	onnistuttiin	lähiöiden	täydennysrakentamisessa?

Arviointia

l	 koko	projektiajalta

Täydennysrakentaminen on ollut tavoitteena koko projek-
tin toiminnan ajan. Lähiöprojektin toiminnan aikana vuosi-
na 1996–2007 Kontulaan valmistui 214, Myllypuroon 522 ja 
Pihlajamäki–Pihlajistoon 115 uutta asuntoa. Uudet asunnot 
olivat omistus- ja vuokra-asuntoja kerros- ja pientaloissa. Lu-
vuissa eivät ole mukana vanhusten palvelutalojen ryhmäko-
tiasunnot eikä turvakoti.

Kaikkiaan koillisille alueille Tapulikaupunkiin, Pihlajamä-
keen ja Jakomäkeen on suunnitteilla noin 300 uutta asun-
toa, itäisistä alueista Kontulaan ja Myllypuroon arviolta 1 700–
1 800 uutta asuntoa.

l	 vuosien	2005–2007	toiminnasta

Täydennysrakentaminen oli suunnittelutasolla vahvasti mu-
kana projektissa. Uudet pientaloalueet suunniteltiin tiiviinä ja 
kaupunkimaisina. Suurimmat muutokset koskivat lähiökes-
kustojen ilmettä. Lähiökeskuksiin liittyivät myös mielenkiin-
toisimmat kerrostaloasumisen kehittämishaasteet, kuten ra-
kentaminen osin metroradan päälle Kontulassa, liiketilojen ja 
asumisen yhdistäminen Myllypuron keskustassa ja muoto-
kieleltään modernit asuintalot Pihlajamäessä.

,	 Kontulan	keskustaan	ideoituja	uusia	liike-	ja	asuinrakennuksia.
Kuva:	arkkitehtitoimisto	a-arkkitehdit	oy

+	 Pihlajamäkeen	rakennettu	kerrostalo	sopii	hyvin	vanhan	suojelualu-
een	ja	uudemman	1980-luvun	alueen	saumakohtaan.

\,	 Myllypurossa	rakennetaan	palvelutalo	Hely-kodille	uusia	asuntoja	
ja	Pihlajamäkeen	valmistui	nuorisoasuntoja.
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l	 tulevasta

Maankäytön ja asumisen uusi toteutusohjelma 2008–2017 
”Laadukkaan asumisen Helsinki” edellyttää täydennysraken-
tamista. Lähiöiden vetovoiman kannalta rakentamisen mää-
rä ei ole tärkeintä, vaan laatu ja monipuolisuus. Lapsiperhei-
tä kiinnostavat uudet pientalot ja ikääntyviä esteetön ker-
rostaloasuminen tutussa ympäristössä. Kerrostaloasumisen 
kehittämiseen tarvitaan jatkossakin lähiöihin soveltuvia uu-
sia ideoita ja kumppaneita. Samoin tarvitaan tutkimusta täy-
dennysrakentamisen taloudellisista edellytyksistä jo raken-
netuilla tonteilla.

4.13	 Uusi	kumppanuus	aktivoi	Pihlajamäkeä

Lähiöprojekti on toiminut Pihlajamäessä vuodesta 2000. Tuol-
loin toimintansa aloittaneella lähiöasemalla työskenteli kaupun-
gin työntekijöinä lähiöarkkitehti ja lähiöliikuttaja, mutta ei sosiaa-
liviraston palkkaamaa aluetyöntekijää kuten Kontulassa ja Myl-
lypurossa. Lähiöprojekti tuki kuitenkin vuosien varrella alueel-
lista työtä monin tavoin.

Pihlajamäkeen aluetyö saatiin kumppanuuden avulla. Alue-
työstä solmittiin kumppanuussopimus sosiaaliviraston, Kalliolan 
Setlementin, lähiöprojektin ja Pihlajamäki-seuran kesken syk-
syllä 2006. Kumppanuuden myönteiset tulokset näkyivät pian 
alueella. Lähiöaseman käyttö asukastoimintaan kasvoi, syntyi 
uudenlaista kansalaistoimintaa, paikallisia kulttuuritapahtumia 
ja alueen näkyvyys tiedotusvälineissä lisääntyi. Sosiaalitoimel-
le Pihlajamäen aluetyön kumppanuussopimus oli ensimmäinen 
laatuaan. Kumppanuussopimuksen mukaisesti sosiaalitoimi osti 
lähiöprojektin tuella aluetyöntekijän työpanoksen Kalliolan Setle-
mentiltä. Vuoden 2007 lopussa kumppanuussopimusta muutet-
tiin niin, että aluetyöntekijä jatkaa kaupungin työntekijänä.

Pihlajamäen kumppanuutta käsitellään tarkemmin omana ar-
tikkelina lähiöprojektin vuosien 2005–2007 toiminnan arvioin-
nissa ja tämän toimintakertomuksen luvussa lähiöprojektin toi-
minnan tuloksista Pihlajamäessä.

Miten	onnistuttiin	kumppanuuden	lisäämisessä?

Arviointia

l	 koko	projektiajalta

Kumppanuus kaupungin ulkopuolisten tahojen kanssa on ol-
lut tavoiteltu toimintaperiaate koko projektin toiminnan ajan. 
Luontevinta on ollut yhteistyö järjestöjen kanssa. Lähiöpro-
jektissa onkin syntynyt jo yli kymmenen vuotta kestäneet hy-
vät suhteet kaupunginosaseuroihin, muihin alueiden järjes-
töihin, taloyhtiöihin ja moniin alueen yrityksiin. Aluetyössä 
ja lähiöliikunnassa on jatkuvasti mukana kumppaneina kym-
meniä järjestöjä. Kaupungin päihteiden käyttäjille suunnatus-
sa matalan kynnyksen paikkojen toiminnassa sosiaalitoimen 
kumppanina on seurakunnan diakoniatyö.

l	 vuosien	2005–2007	toiminnasta

Lähiöprojektin tavoitteena oli etsiä uusia kumppaneita paikal-
lista tasoa laajemmin. Uutta kumppanuutta syntyikin tutki-
musyhteistyönä. Teknillisen korkeakoulun diplomityönä laa-
dittiin laskentamalli rakennuskannan ja kunnallistekniikan ti-
lan arvioimiseen esimerkkialueena Tapulikaupunki.

Pihlajamäki oli mukana kansainvälisessä MARC 2006 tut-
kimus- ja koulutushankkeessa ja sen kenttäkurssin ohjelmas-
sa. Päätoteuttajina olivat Tampereen ja Chalmersin teknilliset 
yliopistot ja ICCROM (International Centre for the Study of 
the Preservation and Restoration of Cultural Property). Tam-
pereen Teknillinen Yliopisto toimi asiantuntijana myös Silta-
mäen betonielementtien kuntotutkimuksessa ja korjaustapa-
vaihtoehtojen kartoituksessa.

Laurea-ammattikorkeakoulu toimi kumppanina Pihlaja-
mäen perhetyössä vuosina 2002–06. Kaikkiaan useita kym-
meniä sosionomi-opiskelijoita oli tukihenkilöinä alueen eri-
tystukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Lisäksi opiskelijat te-
kivät kymmenkunta opinnäytetyötä alueen perhetyön toi-
mintamuodoista.

Uutta kumppanuutta syntyi myös aluetyössä ja tiedotuk-
sessa Kalliolan Setlementin, Pihlajamäki-Seuran ja Koillis-

,	 Myllypuron	keskustan	ilme	tulee	muuttumaan	uusien	asuintalojen	val-
mistuttua.

,	 Pihlajamäen	lähiöasema	toimii	monien	alueellisten	verkostojen	kokous-
paikkana.
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Helsingin Lähisanomat /Vartti-lehden kanssa. Lähiöprojektin 
kumppanuushankkeet toivat asiantuntemusta ja näkyvyyttä 
erityisesti Pihlajamäkeen.

l	 tulevasta

Kumppanuuden tarkoituksena on saada kaupungin ulkopuo-
listen tahojen kautta lähiökehittämiseen lisää resursointia, 
ammattitaitoa ja näkyvyyttä. Yhteistyö korkeakoulujen, tut-
kimuslaitosten ja korkeantason oppilaitosten kanssa on tär-
keää, koska ne voivat välittää hankkeisiin uutta tutkimustie-
toa ja toisaalta saada lähiöistä tutkimuskohteita.

Kumppanuus yksityisten yritysten kanssa on lähiöprojek-
tissa rajoittunut asukasjärjestöjen kautta tulleisiin pieniin ta-
pahtuma tms. sponsorointiin. Varsinaisia yritysten sponso-
roimia hankkeita ei ole ollut. Yhteistyötä on kyllä ollut ostos-
keskusten parantamisessa. Yritysten mukaan saanti kump-
paneiksi mahdollistaisi esim. kerrostalojen, uusien talotyyp-
pien, peruskorjausmenetelmien ja palvelujen koerakentami-
sen. Koerakentaminen keskittyy yleensä uusille asuinalueil-
le, mutta kohteita tulisi saada myös lähiöihin.

4.2	 Laadukas	ympäristö	esikaupunkialueille

4.21	 Laskentamalli	rakennetun	omaisuuden	kunnon	arviointiin

Rakennettu ympäristö on merkittävä osa kansallisvarallisuutta. 
Rakennuskannan ja infrastruktuurin arvoa uhkaavaan korjausva-
jeeseen on kiinnitetty huomiota valtakunnallisestikin. Teknillisen 
korkeakoulun rakennus- ja ympäristötekniikan osaston diplomi-
työnä kehitettiin vuonna 2007 laskentamalli, jolla voidaan arvi-
oida kaupungin eri alueiden rakennetun omaisuuden tilaa. Malli 
perustuu pääosin olemassa oleviin tietokantoihin. Mallin testaa-
miseen valittiin Tapulikaupunki, jonka rakennukset ovat tyypilli-
siä korjausikään tulevia 1970–80-luvun kerrostaloja. Laskenta-
mallia tullaan käyttämään muidenkin lähiöiden tilan arviointiin. 
Mallilla pyritään saamaan kokonaiskäsitys alueiden korjausva-
jeesta. Se soveltuu eri alueiden keskinäiseen vertailuun ja sitä 
voidaan hyödyntää parannustoimien suuntaamisessa.

Tapulikaupungin koko rakennuskannan tekninen kuluma on 
keskimäärin 28 %. Korjaustoiminnan tehostaminen on ajan-
kohtainen kysymys. Katujen peruskorjaustarpeen arvioinnissa 
on otettu huomioon alueen perustamisoloista johtuvat poik-
keukselliset ja ulkonäkö- ja pintavesien poistamissyistä johtu-
vat korjaustarpeet (kuviossa ”parannus”), jotka nostavat ku-
luma-arvion noin 30%:iin. Viheralueiden laskennallinen kulu-
ma on noin 50 %, alueelle laaditun viheralueiden hoito- ja kun-
nostussuunnitelman toteuttaminen pienentäisi sen noin 35%:
iin. Vesi- ja kaukolämmön johtojen teknistä käyttöikää on jäljel-
lä vielä noin puolet.

4.22	 Asuinrakennusten	ilme	kohenee

Kaupungin kiinteistöyhtiöiden 1960- ja 1970-luvun rakennuk-
sissa ovat meneillään linjastosaneeraukset, joissa niihin liittyy 
usein muitakin korjaustoimenpiteitä. Myllypuron Kiinteistöt Oy:
n Yläkiventie 4:ssä putkisaneeraukset ovat suunnitteilla ja Yläki-
ventie 8:ssa käynnissä. Yläkiventie 8:ssa tehdään samalla mui-
takin suuria korjauksia, uudet tai laajennetut parvekkeet lasi-

Kulunut osa Parannus Kuluvaa osaa jäljellä Kulumaton osa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R
ak

en
n
uk

se
t

K
ad

ut

V
ih
er
al
ue

et

Ve
si
h
uo

lt
o

K
au

ko
lä
m
p
ö

,	 Tapulikaupungin	rakennetun	omaisuuden	suhteellinen	kunto	vuon-
na	2007.

,	 Pihlajamäki	goes	blues	-tapahtuma	sai	suuren	suosion	ja	oli	tulosta	
asukastoiminnan	uudesta	aktiivisuudesta.

+	 Tapulikaupungin	taloyhtiöissä	peruskorjaukset	ovat	nyt	ajankohtaisia.
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tuksineen muodostavat kokonaan uuden lasijulkisivun taloille. 
Ulkonäön muodonmuutos on suunniteltu myös Tapulikaupun-
gissa Maatullinaukion reunalla sijaitsevaan suureen vuokrata-
loon. Sen peruskorjaus tulee kohentamaan koko Tapulikaupun-
gin keskustan ilmettä. Pihlajamäen suojelualueella ei tavoitella 
muodonmuutosta, vaan alkuperäisten arkkitehtonisten arvojen 
kunnioittamista. Tavoite toteutui hyvin värejä myöten Maasäl-
väntien 8:n julkisivukorjauksessa. Tässäkin rakennettiin uudet, 
entistä suuremmat parvekkeet, mutta hienovaraisesti talon ark-
kitehtuurin mukaisesti.

4.23	 Korjaustapaohjeita	taloyhtiöille

Rakennuskannan peruskorjausten edistäminen on lähiöprojektin 
tärkeä tavoite. Rakennusvalvontavirastossa toimivien lähiöark-
kitehtien keskeisiä yhteistyötahoja ovat taloyhtiöt. Pihlajamäen 
suojeluasemakaavan soveltamisen tueksi rakennuslautakunta 
hyväksyi 19.10.2007 korjaustapaohjeet taloyhtiöille. Ohjeiden 
tarkoituksena on, että teknisesti soveltuvista korjausmenetel-
mistä valitaan ne, jotka parhaiten säilyttävät tai palauttavat ra-
kennusten alkuperäisen ilmeen ja että korjaukset tehdään kes-
tävällä ja alueellisesti yhtenäisellä tavalla.

Pihlajamäen korjaustapaohjeissa on kaikille taloyhtiöille suun-
nattu yhteinen osa ja yhtiökohtainen osa, joka on omansa nel-
jälle eri talotyypille. Yhteisessä osassa (Pihlajamäen korjausta-
paohjeet, Kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2007:11) käsi-
tellään Pihlajamäen rakennuskannan erityispiirteitä, 1960-luvun 
betonirakennustekniikkaa, korjaustarvetta aiheuttavia vaurioita, 
kuntotutkimusten merkitystä sekä korjaustavan valintaan, suun-
nitteluun ja rakennuttamiseen liittyviä asioita. Yhteinen osa an-
taa taloyhtiöiden päättäjille ja kaikille asukkaille tärkeitä perus-
tietoja korjausrakentamisesta. Yhtiökohtaisissa korjausohjeissa 
annetaan kuhunkin talotyyppiin sovelletut ohjeet rakennusosit-
tain. Ns. HAKAn alueelle on vielä erikseen alkuperäiseen väri-
tykseen pohjautuva väriopas ”Värillä on väliä”.

Pihlajamäen korjaustapaohjeet koskevat 1960-luvun taloja, 
jolloin elementtirakentamisen muotoja vielä etsittiin. 1970-luvul-
la betonielementtirakentaminen oli vakiintunut, mutta sen ajan 
rakennustekniikassa oli ongelmia, jotka vaikuttavat rakennus-
ten korjaustarpeeseen. Siltamäki on rakennustavaltaan tyypilli-
nen 1970-luvun alue, mutta ainutlaatuinen yhtenäisyytensä ja 

\,	 Myllypuron	Kiinteistöt	Oy:n	rakennuksissa	Yläkiventie	8:ssa	koko	
julkisivun	kattavat	nyt	uudet	entistä	suuremmat	lasitetut	parvekkeet.

+	 Pihlajamäen	Maasälväntie	8:n	peruskorjaus	tehtiin	alkuperäistä	arkki-
tehtuuria	kunnioittaen	väritystä	myöten.
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säilyneisyytensä takia. Siltamäen alueelle laadittiin vuonna 2007 
korjaustapaohjeet, joiden tarkoituksena on saada taloyhtiöt edel-
leenkin noudattamaan korjauksissa yhtenäisiä periaatteita. Pe-
subetonijulkisivujen korjausohjeet perustuvat Tampereen Tek-
nillisen Yliopiston kesällä 2007 suorittamaan alueelliseen kun-
totutkimukseen ja korjausvaihtoehtojen selvitykseen.

Erillisten kirjallisten korjaustapaohjeiden lisäksi rakennus-
valvontaviraston lähiöarkkitehdit neuvoivat taloyhtiöitä erilai-
sissa peruskorjauksiin ja niiden valmisteluun liittyvissä asiois-
sa. Esimerkiksi Pihlajamäen lähiöarkkitehdin palveluja käytti hy-
väkseen yhdeksän taloyhtiötä vuonna 2007 ja Siltamäen kun-
totutkimusta esittelevään asukasiltaan osallistui noin kaksisa-
taa asukasta.

Miten	onnistuttiin	rakennusten	peruskorjauksen	
edistämisessä?

Arviointia

l	 koko	projektiajalta

Edellisten lähiöprojektikausien aikana asunto-osakeyhtiöiden 
saamien valtion korjausavustusten perusteella voitiin arvioi-
da aluekohtaisia rakennuskannan korjauskustannuksia. Nii-
den mukaan projektin toiminta-alueilla asunto-osakeyhtiöt 
tekivät vuosina 1996–2006 peruskorjauksia yhteensä noin 
85 M€:n arvosta. Vuoden 2004 jälkeen taloyhtiöiden päät-
tämistä korjauksista ei kustannustietoja ole saatavissa. Sa-
moin yksityisen vuokra-asuntokannan peruskorjauksesta ei 
ole kustannustietoa.

l	 vuosien	2005–2007	toiminnasta

Lähiöiden ulkonäkö on selvästi kohentunut korjausten an-
siosta, mikä lisää niiden vetovoimaa. Tämä todettiin myös 
median mielikuvien selvityksessä. Kontulan Porttikujan ra-
kennukset ovat hyviä esimerkkejä onnistuneista peruskorja-
uksista. Myllypuron Neulapadontiellä ja Yläkiventiellä on ra-
kennusten vanha ulkonäkö muutettu täysin uusilla parveke-
ratkaisuilla. Joskus tämä voi olla hyvinkin perusteltua. Pihla-
jamäessä on korjaustapaohjeiden tuloksena tehty korjauksia 
alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittavalla tavalla mm. Maa-
sälväntiellä ja Vuolukiventiellä.

Vuosien 2005–07 toiminnassa lähiöprojekti painotti 1960–
70-lukujen betonirakenteiden kunnon ja korjausvajeen tutki-
musta ja taloyhtiöiden neuvontaa sekä korjaustapaohjein että 
tilaisuuksien ja tapahtumien avulla. Tutkimustuloksia ja korja-
usohjeita on tarkoitus soveltaa muillakin vastaavilla alueilla.

l	 tulevasta

1970-luvun rakennuskanta on tulossa peruskorjausikään. Tä-
män ajan elementtirakenteiden peruskorjaukseen tarvittai-
siin korjausmenetelmien kehittämistä ja uutta innovointia 
betoniteollisuudelta ja rakennusliikkeiltä. Linjastosaneerauk-
set ovat ajankohtaisia valtaosassa lähiöitä. Kalliit peruskor-
jaushankkeet pelottavat asukkaita ja päätöksenteko on vai-

)*	 Siltamäen	kor-
jaustapaohjeiden	perus-
tuvat	alueelliseen	julkisi-
vujen	kuntotutkimukseen.
Kuva:	Tampereen	teknillinen	yli-

opisto

,	 Pihlajamäen	korjaustapaohjeiden	tavoitteena	on	auttaa	taloyhtiöitä	
tekemään	peruskorjauksia	teknisesti	ja	taloudellisesti	kestävällä	tavalla	ja	
rakennusten	arkkitehtoniset	arvot	turvaten.	Kuvassa	1960-luvulle	tyypilli-
nen	nauhaikkunajulkisivu.
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keaa asunto-osakeyhtiöissä. Asukkaat ja taloyhtiöiden päät-
täjätkin tarvitsevat selkeää ja puolueetonta tietoa peruskor-
jausten perusasioista. Kantakaupungissa taloyhtiöt myyvät 
omistamiaan tiloja tai rakentavat ullakkohuoneistoja suuria 
peruskorjauksia rahoittaakseen. Täydennysrakentamista esi-
tetään myös lähiöihin peruskorjausten rahoituskeinoksi. Täy-
dennysrakentamisen taloudellisesta kannattavuudesta ja sen 
ehdoista tarvittaisiin tutkimusta ennekuin taloyhtiöt voivat si-
tä vakavasti harkita.

4.24	Pihan	hoitoa	palkittiin

Ympäristön viihtyisyyden vaaliminen on sekä kaupungin että 
asukkaiden asia. Tapulikaupungissa järjestettiin lähiöarkkiteh-
din vetämänä pihakilpailu, johon osallistuivat kaikki alueen omis-
tus- ja vuokrataloyhtiöt sekä julkiset rakennukset, joilla on pi-
ha. Kilpailulla kannustettiin taloyhtiöitä pihojen kunnostukseen 
ja tuettiin asukkaiden omatoimisuutta. Ennen kilpailua alueella 
järjestettiin pihailta ja kilpailun jälkeen kirjastossa näyttely hy-
vistä pihoista.

Pihakilpailun arvosteluraatiin kuuluivat kaupungin ja Garde-
nia-Helsingin edustajien lisäksi toimittajat Koillis-Helsingin Lähi-
sanomista, Viher-Piha sekä Koti ja keittiö -lehdistä. Myös asuk-
kaat saivat äänestää suosikkipihaansa. Raadin palkitsemat pi-
hat olivat Käsityöläisentie 9, Kämnerinkuja 1 ja Paarmaajanpol-
ku 3. Yleisöäänestyksen voitti Porvarintie 8–10.

Palkitut pihat olivat käytännöllisiä ja toimivia, niissä oli viih-
tyisiä oleskelu- ja harrastustiloja sekä onnistuneita kasvi- ja pin-
tamateriaalivalintoja. Osalla pihoista asukkaiden talkootyöllä oli 
suuri merkitys. Raati koki myös Tapulikaupungille tunnusomai-
set pienet asuntopihat kodikkaiksi.

4.25	Ympäristöparannuksilla	viihtyisyyttä

Pihlajamäen nuorisopuiston moniportaista suunnitteluproses-
sia nuorten ideoista toteutussuunnitteluun kuvattiin lähiöpro-
jektin vuoden 2006 toimintakertomuksessa. Puiston varsinai-
set rakennustyöt pääsivät alkuun vuonna 2007.

Nuorisotoimi käynnisti syksyllä 2007 keskustelun pienten 
nuorisotalojen sulkemisesta ja toiminnan keskittämisestä isoi-

\,	 Tapulikaupungin	palkittu	kerrostalopiha	ja	arviointiraati	kierroksel-
laan.

+	 Pihlajamäen	nuorisotalon	salitilat	ja	keittiö	kunnostettiin.	Nuoret	sai-
vat	valita	mieleisiään	värejä.
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hin toimintakeskuksiin. Keskustelu käy vilkkaana myös Pihlaja-
mäessä, missä nuorisotoimi sai keväällä 2007 valmiiksi nuori-
sotalon salitilojen ja keittiön kunnostuksen. Samoin Tapulikau-
pungin nuorisotalon salitila kunnostettiin. Molempiin hankkei-
siin käytettiin lähiörahaston tukea.

Pihlajamäen kalliomaastossa ovat portaat tärkeitä jalankul-
kijoiden turvallisuudelle. Vuonna 2007 korjattiin Maasälvänku-
jan kiviportaat ja rakennettiin uudet metalliportaat Kiillekujalle. 
Kaikkiaan Pihlajamäessä on nyt uudistettu neljät portaat.

Jakomäen uimahallin peruskorjaussuunnittelua hidasti epä-
varmuus koulujen kohtalosta, koska uimahalli sijaitsee koulun 
kanssa samassa rakennuksessa. Koulun jatkopäätöksen jälkeen 
suunnittelua voitiin jatkaa.

Jakomäessä saatiin aikaan myös näkyvää parannusta. Jako-
mäen Kalliopuiston perusparannus ja Kaadekujan leikkipaikan 
kohennus valmistuivat. Vuosi sitten valmistuneelle Kaivantopo-
lun kevyen liikenteen sillalle laadittiin valaistussuunnitelma. Va-
laistuksen toivotaan vähentävän sillan töhrintää.

Vantaan- ja Keravanjoenvarret ovat koillisten lähiöiden tär-
keimpiä ulkoilualueita ja maisemakokonaisuuksia. Jokivarsien 
ulkoilualueelle sijoitettiin vuonna 2007 kahteentoista eri paik-
kaan uusia penkki- ja pöytäryhmiä, katoksia ja kuntoilutelinei-
tä. Kustannuksista suurin osa katettiin lähiörahastosta. Kalus-
teet perustuvat suunnittelukilpailun tuloksiin, joista parin vuo-
den käyttäjäpalautteen pohjalta muokattiin lopulliset uudet ka-
lustetyypit. Ulkoilijat ovat olleet niihin tyytyväisiä, koska ne so-
veltuvat myös liikuntaesteisille. Vastaavia kalusteita haluttaisiin 
muillekin ulkoilualueille. Vantaanjoen uuden kevyen liikenteen 
sillan suunnittelua jatkettiin.

Miten	onnistuttiin	ympäristön	parannusten	toteutuksessa?

Arviointia

l	 koko	projektiajalta

Lähiöprojektin aikana Kontulan ja Myllypuron julkisen kau-
punkitilan ja viheralueiden laatu on parantunut huomattavas-
ti. Projektin aloittaessa vuonna 1996 alueiden ympäristönpa-
rannustarpeet kartoitettiin asukkaiden kanssa. Valtaosa näis-
tä on nyt toteutettu. Lähiöprojektin toiminta-aikana on Kontu-
lassa toteutettu nelisenkymmentä ja Myllypurossa yli kaksi-
kymmentä parannushanketta. Parannukset ovat pääosin toi-
mivia, laadukkaita ja näyttäviä. Kesällä 2007 kohteita kiertä-
nyt asiantuntijaryhmä antoi parannuksista erittäin myöntei-
sen arvion: ” Julkinen kaupunkitila alkaa arviointikierroksen 
alueilla olla kaupungin hoitamilta osin niin hyvässä kunnos-
sa kuin sen voi realistisesti toivoa olevan. Ainakaan kaupun-
kitila ei mitenkään edistä alueiden negatiivista leimautumista 
tai asukkaiden vieraantumisen tunnetta, päinvastoin.”

Pihlajamäessä projekti on toiminut lyhyemmän aikaa, joten 
jo toteutettuja hankkeita on vähemmän. Merkittäviä hankkei-

Lähiörahasto

 

 

 

 

 

 

 

 


        

Hallintokuntien budjetit

,	 Investoinnit	lähiöprojektialueilla	(1	000	€).

,Z	 Peruskorjatut	ja	uudet	portaat	auttavat	liikkumista	Pihlajamäen	
mäkisessä	maastossa.	
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ta on käynnissä tai suunnitteluvaiheessa. Jakomäessä suun-
nitteluvaihe jatkuu vielä.

l	 vuosien	2005–2007	toiminnasta

Vuosien 2005–07 ympäristön parannuksista mainittavimpia 
ovat Kontulan uimahallin ja metroaseman peruskorjaus, Kon-
tulan asukaspuisto ja Itäkeskuksen asukaspuisto Iso-Antti, 
Pihlajamäen Kiillepuisto, Pikkukosken uimaranta-alue huol-
torakennuksineen, Jakomäen Kalliopuisto ja Kaivantopuiston 
kevyen liikenteen silta, nuorisotalojen kunnostukset Kontu-
lassa, Pihlajamäessä ja Tapulikaupungissa sekä Myllypuros-
sa yläasteen koulurakennuksen peruskorjaus ja pihaparan-
nus. Vuosina 2005–07 suunniteltiin lähiökeskustojen lisäksi 
mm. Jakomäen koulujen ja liikuntapuiston aluetta.

Asukasosallisuuden kannalta suunnitteluvaiheen pituus 
on ongelmallista. Parannustarpeiden kartoituksesta toteutuk-
seen kestää 5–8 vuotta. Ensimmäiseen vaiheeseen osallistu-
jille voi olla turhauttavaa huomata, että lopputulos on muut-
tunut. Kyse ei ole kuitenkaan asukasmielipiteitten mitätöin-
nistä, vaan siitä, että tilanteet muuttuvat ja resurssit ovat ra-
jallisia. Hankkeiden kesto tuottaa vaikeuksia nuorten osalli-
suudessa, jossa parannustoiveiden kokoamiseen, suunnitte-
luun ja valmiin tilan tai ympäristön käyttöön osallistuvat aina 
uudet sukupolvet uusine tarpeineen.

Kaupunginvaltuuston perustama lähiörahaston rahoitus 
on mahdollistanut monen ympäristöparannuksen toteutuk-
sen. Lähiörahaston merkitys investoinneissa näkyy oheises-
ta kuviosta. Kaikkiaan vuosina 2000–2007 lähiöprojektin toi-

minnan kohdealueille suunnatut investoinnit ovat olleet yh-
teensä noin 50,6 M€, josta lähiörahaston rahoituksen osuus 
on noin 20 %.

Lähiörahaston tarkoituksena on tuoda lähiöihin laatua ja ve-
tovoimaa, joka vähentää eroa uusiin asuinalueisiin verrattuna. 
Lähiörahasto ei ole tarkoitettu paikkaamaan ”normaalia” iän 
ja kulumisen aiheuttamaa perusparannustarvetta, vaan siihen 
tulee olla riittävät resurssit hallintokuntien budjeteissa.

l	 tulevasta

Ympäristön laadulla on useita ulottuvuuksia. Se muovaa mie-
likuvan alueesta, vaikuttaa alueen asemaan asuntomarkki-
noilla, houkuttelee uusia asukkaita ja yrityksiä tai lisää muut-
tohalukkuutta sekä vaikuttaa arkielämään. Huono ympäris-
tön laatu yhdistyy mielikuvissa sosiaalisiin ongelmiin. Lähi-
öiden imago on osa koko Helsingin imagoa ja vetovoimaa 
asuinalueena. Ympäristön laatu ei ole vain viihtyisyyskysy-
mys, vaan eräs kaupungin kilpailutekijä.

Lähiöiden vetovoiman kannalta on ratkaisevaa, miten nii-
den tarpeet huomioidaan, kun kaupungin resursseja tarvi-
taan kokonaisten uusien rantakaupunginosien rakentami-
seen. Kasvaako kuilu uusien ja olemassa olevien asuinalu-
eiden välillä huolimatta siitä, että joillakin yksittäisillä alueil-
la on tehty ja tehdään ansiokkaita parannuksia? Esikaupun-
geissa asuu noin puolet Helsingin asukkaista, heillä on oike-
us odottaa tasapuolisuutta. Jos Helsinki haluaa kaupunkiin 
työvoimaa, on myös kohtuuhintaisten asuinalueiden mieli-
kuva ja todellisuus oltava kunnossa.

,	 Vesisuihkuista	riittää	kesäistä	riemua	isoille	ja	pienille	Iso-Antin	uudessa	asukaspuistossa.
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4.26	 Lähiökeskustoille	vetovoimaa

Lähiökeskustojen ympäristö ja ostoskeskusten palvelut ovat 
avainasemassa alueen mielikuvan muodostajina. Lähiöprojek-
tissa on vireillä useita lähiökeskustojen kehittämishankkeita. Sil-
tamäen kehittämistyö avasi siellä keskustelun myös ostoskes-
kusalueen tulevaisuudesta. Helsingin Urheiluhallit Oy:n omista-
ma uimahalli on peruskorjauksen tarpeessa ja keskusteluja käy-
tiin korjauksen sijasta uuden hallin rakentamismahdollisuuksis-
ta. Samoin ostoskeskukseen liittyvä päiväkoti on liian iso nykyi-
selle lapsimäärälle. Osa tilasta toimiikin nyt vanhusten kortteli-
tupana järjestökumppaneiden kanssa. Ostoskeskusalueen ke-
hittämisvaihtoehtojen ja mahdollisen täydennysrakentamisen 
selvitys jatkuu vuonna 2008.

Myllypurossa pitkään valmisteilla olleessa ostoskeskuksen 
muutosasiassa saatiin neuvottelut päätökseen. Nykyisen ostos-
keskuksen purku ja uusien liike- ja asuinrakennusten rakentami-
nen tapahtuu vaiheittain niin, että palvelut voivat jatkaa alueella. 
Ensimmäinen rakennusvaihe käynnistyy vuonna 2009.

Kontulassa liiketilojen omistajayhtiöt tekivät eräitä kunnostuk-
sia ostoskeskuksessa, mm. lasten leikkipaikka kunnostettiin. Met-
roaseman laajennus- ja peruskorjaustyötä viivästytti urakoitsijan 
konkurssi, mutta uudistettu asema valmistuu vuonna 2008.

Jakomäen ostoskeskuksen alueelle laadittiin kehittämissuun-
nitelma. Itse ostoskeskusrakennus on toimiva, mutta uudet lii-
kennejärjestelyt mahdollistavat viihtyisämmän ympäristön ohella 
liiketilojen lisärakentamista huoltoaseman tontilla ja uutta asu-
mista alueen keskustassa.

Pihlajamäen ostoskeskuksen alueella käynnistyi asemakaa-
van muutos ja ostoskeskuksen ympäristön parantamisen suun-
nittelu käynnistyi.

Miten	onnistuttiin	lähiökeskustojen	kehittämisessä?

Arviointia

l	 koko	projektiajalta

Lähiöiden keskustat ja ostoskeskusalueet ovat olleet tärkei-
tä ympäristön parannuskohteita koko lähiöprojektin toimin-
nan ajan. Vastuu liiketilojen kunnosta ja palvelutarjonnasta 
on keskusten omistajayhtiöillä. Kaupunki ei yleensä ole mer-

+	 Valoa	näkyy	jo	Myllypuron	ostoskeskuksen	uudistuksellekin.	Odotte-
lusta	päästään	tositoimiin	vuonna	2009.

,+	 Kontulan	keskustassa	peruskorjattiin	palveluja.	Uudistettu	Helsin-
gin	Urheiluhallit	Oy:n	uimahalli	on	valoisa	ja	hyvin	varustettu.	Kontulan	
metroasemalle	rakennettiin	liukuportaat	ja	lippuhallia	laajennettiin.
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kittävä omistaja ostoskeskusyhtiöissä, mutta lähiöiden kes-
kustoissa on usein julkisia palveluja omina yhtiöinään. Kau-
pungin toimenpiteet keskittyvät parantamaan omia palveluja 
ja julkista kaupunkitilaa. Näin tehtiin esim. Kontulassa, mis-
sä peruskorjattiin metroasema, nuorisotalo ja uimahalli sekä 
keskustaan johtavat jalankulkuraitit ja muuta kaupunkitilaa. 
Kaupungin toiminta on innostanut myös yksityiset omista-
jayhtiöt Kontulassa tekemään omat parannussuunnitelman-
sa ja toteuttamaan niitä. Täydennysrakentamisella edistetään 
vielä jatkossa alueen elinvoimaisuutta ja ympäristön laadun 
parantamista. Kontula on esimerkki monivaiheisesta ja asteit-
tain etenevästä kehittämispolusta, jossa kaupunki kaavoitta-
jana on jatkossakin avainasemassa.

Ostoskeskusalueen uudistus tehdään Myllypurossa pur-
kaen ja uutta rakentaen. Tällöinkin kaupungin aktiivisuus oli 
ratkaisevaa kaavoituksessa ja kiinteistöpoliittisissa neuvot-
teluissa.

Kaikilla alueilla, joissa lähiöprojektilla on ollut toimintaa, 
on jollakin tavoin toteutettu, suunniteltu tai käynnistetty kes-
kustelua lähiökeskustojen kehittämisestä.

l	 vuosien	2005–2007	toiminnasta

Lähiöiden ostoskeskusalueiden suunnittelu tai toteutukseen 
liittyvät neuvottelut jatkuivat Kontulassa, Myllypurossa ja Pih-
lajamäessä. Uutena kehittämiskohteena suunniteltiin Jako-
mäen keskustan parannusta. Keskusteluja käytiin myös Sil-
tamäen keskustan kehittämismahdollisuuksista.

Lähiöostoskeskusten omistusolot ja eri osapuolten yh-
teistyötä edellyttävät ratkaisut vievät aikaa suunnittelussa ja 
toteutuksen valmistelussa. Esimerkiksi asemakaavamuutos 
Myllypuron uutta palvelukeskusta varten valmistui vuonna 
2004 ja vasta vuonna 2009 alkanee itse rakentaminen.

l	 tulevasta

Erilaisia kehittämishankkeita tai ympäristönparannuksia on jo 
vireillä noin kahdessa kolmasosassa kaikista Helsingin ostos-
keskuksista. Kaupan lähipalvelut ovat muutosvaiheessa, ja nyt 
on otollinen aika tarttua lähiökeskusten kehittämiseen kaa-
voituksella ja ympäristön parannuksin. Hajaantuneen omis-
tajuuden takia yhtiöissä on vaikea löytää yhteistä näkemys-
tä. Suurissa uudistuksissa on ratkaisevaa, että kaupunki on 
mukana edistämässä hanketta.

4.3	 Turvallinen	asuinympäristö		
	 kaupungin	kilpailutekijäksi

4.31	 Matalan	kynnyksen	toimintaa	ostareilla

Vuonna 2006 valmistui selvitys ”Kaupunkipäihdetyön haasteet 
ja toimintamallit Helsingissä”. Se esittelee hyviä työtapoja ja ko-
kemuksia, joita on käytetty ostoskeskusten häiriöihin puuttumi-
sessa. Selvityksen pohjalta sosiaalitoimi avasi elokuussa 2007 
Myllypuron ostoskeskuksessa matalan kynnyksen toimintatilan 
Ostarin Hymyn. Avajaisissa kävi myös apulaiskaupunginjohta-
ja Paula Kokkonen. Toiminnasta vastaa kokopäiväinen työnte-
kijä apunaan työllistetyt ja vapaaehtoiset tukihenkilöt. Tärkeä 
kumppani on Myllypuron kirkon diakoniatyö. Elämäntapaliitto 
on kumppanina tukihenkilöiden koulutuksessa.

Ostarin Hymyn toimintaan sisältyy aamupalan lisäksi mm. 
retkiä, sauvakävelyä ja sählyä Liikuntamyllyssä, biljardia, dart-
sia ja muita pelejä. Asiakkaita ohjataan aktiivisesti päihdehoi-
toon. Aamupalan asiakasmaksujen mukaan arvioituna Hymys-
sä käy keskimäärin 56 henkilöä päivässä. Asiakkaista noin 20 on 
asunnotonta, joiden tilanteen sosiaalitoimi pyrkii parantamaan. 
Hymyn tiloissa on keittiö ja pieni kuntosali. Paikalliset järjestöt 
ovat löytäneet Hymyn tilat iltaisin ja viikonloppuisin kokoontu-
mistiloikseen. Lähiöprojekti tuki toimintaa.

Pihlajamäessä vastaava toimintatapa ”Ostarin Onni” jatkui 
Malmin seurakunnan diakoniatyön ja sosiaalitoimen yhteistyö-
nä. Kaupungin vuokrataloyhtiö ei enää halunnut vuokrata kerho-
tilaansa, joten toiminta siirtyi Pihlajamäen kirkolle. Ostarin On-
ni jatkui tila- ja henkilövaihdoksista huolimatta keskeytyksettä 
ja kävijöitä on riittänyt. Uusiin tiloihin suhtauduttiin ensin vara-
uksella, mutta tilat osoittautuivat hyviksi. Positiivista on, ettei 
tiloista ole vuokrakustannuksia.

Ostarin Onnissa kokoonnutaan aamukahveille kaksi kertaa 
viikossa. Vapaaehtoiset auttavat tilaisuuksien valmistelussa. 
Vuonna 2007 järjestettiin kaksi leiriä, keväällä Pellingin saaris-
toon ja syksyllä Askaisiin sekä tehtiin pienimuotoisempia ret-
kiä. Ostarin Onnissa vierailivat seurakunnan työntekijöiden li-

\	 Lähiökeskustojen	elävyys	ja	palvelutarjonta	luo	mielikuvan	alueesta.	
Kuva	kesäisestä	Tapulikaupungista.

,	 Myllypuron	Ostarin	Hymy	on	uusi	kaupunkipäihdetyön	toimintapaik-
ka.	Kuva:	Mika	Keijonen
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säksi terveydenhoitaja, lähiöliikuttaja ja sosiaalityöntekijät, jot-
ka ovat huolehtineet kokki- ja puutyökerhon toiminnasta vapaa-
ehtoisten kanssa. Puutyökerhossa toimii myös kuntoutusrahal-
la tehtävään palkattu työntekijä. Lähiöprojekti tuki kerhojen toi-
mintaa. Ostarin Onnin toiminnan jatkuminen kaupungin ja seu-
rakunnan yhteistyönä koetaan tärkeäksi.

4.32	 Hoidettu	ympäristö	luo	turvallisuuden	tunteen

Lähiöprojektin asukaspalautteissa toivotaan jatkuvasti parem-
paa ympäristön hoitoa ja siisteyttä. Erityisesti epäsiistit ja töh-
rityt asemien ympäristöt ja pimeät jalankulkuraitit koetaan tur-
vattomiksi. Ympäristönhoidon tehostamisen esteenä ovat ta-
vallisesti riittämättömät resurssit.

Lähiöprojekti tuki asukkaiden omatoimisia siivous- ja kuk-
kienistutustalkoita tai muita ympäristönhoitotempauksia. Pro-
jektin tuella vuonna 2007 Tapulikaupungissa raivattiin pensaik-
koa Moisiontien tennishallin ympäristössä ja hoidettiin istutuk-
sia Maatullin aukiolla, mihin hankittiin myös uudet penkit. Myös 
Pihlajamäessä raivattiin kasvillisuutta ja alueen erityisnähtävyy-
den, hiidenkirnujen ympäristöön suunniteltiin uudet kaiteet ja 
katselutasanne. Toteutus valmistuu vuonna 2008. Jakomäen 
Kaivantopuiston kevyenliikenteen sillalle suunniteltiin turvalli-
suutta parantava valaistus.

Helsingin kaupungin liikennelaitos teetti vuonna 2007 selvi-
tyksen lähijuna-asemista. Selvityksen inventointeihin ja kehit-
tämisehdotuksiin sisältyy myös turvallisuutta koskevia asioita, 
kuten valvonnan ja vartioinnin, valaistuksen, ympäristön hoi-
don ja viihtyisyyden parantaminen. Esimerkiksi Tapulikaupun-
gin kohdalla olevan Puistolan aseman peruspalvelutason paran-
tamiseksi esitetään valaistuksen, alikulun, opastuksen, esteet-
tömyyden ja pyöräsäilytyksen parantamista.

Ilkivallan vähentämiseksi ovat asukkaat itse ryhtyneet toi-
miin Jakomäessä, missä Ilkivalta pois – ILPO-projekti on koon-
nut alueen toimijat yhteen turvallisuuden ja viihtyisyyden pa-
rantamiseksi.

Miten	onnistuttiin	turvallisuuden	parantamisessa?

Arviointia

l	 vuosien	2005–2007	toiminnasta

Turvallisuus otettiin yhdeksi lähiöprojektin päätavoitteista vuo-
sien 2005–07 toiminnassa. Syynä ei ollut pelko yhteiskun-
tarauhan järkkymisestä lähiöissä, vaan asukkaiden toiveet 
saada asiointirauha ostoskeskuksiin ja häiriöt pois asemilta 
ja joukkoliikenteestä.

Toiminnan merkittäviä tuloksia oli, että uusia toimintamuo-
toja käynnistettiin ja vakiinnutettiin häiriöiden vähentämisek-
si ostoskeskuksissa. Myllypuron Hymyn vilkkaasti käynnis-
tynyt toiminta on tästä esimerkki. Vastaavalle toiminnalle on 
tarvetta kaupungin eri puolilla ja toimintatapaa ollaan sovel-
tamassa muillekin ostoskeskusalueille. Ongelmana on sopi-
vien tilojen saaminen.

l	 tulevasta

Tietokeskuksen uusin turvallisuuskysely vuodelta 2006 (Mart-
ti Tuominen, Siis tosi turvallinen paikka, Tietokeskuksen tut-
kimuskatsauksia 2007/6) toi esiin naisten ja joukkoliikenteen 
käyttäjien kokeman turvattomuuden. Lähiöprojektissa tyttöjen 
ja nuorten kokemaan turvattomuuteen törmättiin pari vuotta 
sitten Hesan Nuorten Ääni -hankkeen keskusteluissa, joiden 
mukaan lapsia ja nuoria häiritään ostoskeskuksissa ja julki-
silla paikoilla jopa keskellä päivää. Tilanteeseen etsittiin kei-
noja monen tahon yhteistilaisuuksissa, mutta konkreettisiin 
toimiin asia ei edennyt. Tyttöjen ja naisten liikkumisvapau-
den turvaaminen tulisikin jatkossa nostaa turvallisuushank-
keissa voimakkaammin esille. Samoin metrolla ja lähijunal-
la matkustamisen kokeminen turvalliseksi on tärkeä lähiöi-
den vetovoimatekijä.

Asukkaat toivovat kaupungilta parempaa ympäristön hoi-
toa, ja kaupunki puolestaan samaa asukkailta. Roskaisuus, 

,Z*	 Turvallisuuden	tunne	kaikissa	elämän	vaiheissa	on	viihtyisyyden	perusasioita.	Tärkeää	on	siisteys	ja	hoidettu	ympäristö	asemilla,	ostoskes-
kuksissa	ja	ulkoilualueilla.
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graffiitit, rikkinäiset laatat ym. viestivät asenteista ja resurs-
sien puutteesta. Ympäristön turvallisuus ja hoito liittyvät toi-
siinsa. Ongelmat keskittyvät lähiökeskuksiin ja asemille, jois-
sa hoidosta vastaavat kaupungin ohella myös Ratahallinto-
keskus ja yksityiset tahot.

Ympäristön hoidon taso heijastaa asuinalueiden status-
ta. Asukkaat huomaavat herkästi alueiden väliset erot. Myös 
hoitotoimet huomataan ja niistä tulee myönteistä palautetta. 
Asukasaloitteet, kuten alikulkujen kunnostus, raittien valais-
tus ja siivous ym. eivät vaadi suuria kustannuksia.

Hienotkin ympäristöparannukset rapistuvat ja uhratut re-
surssit valuvat hukkaan, jos ympäristöä ei jatkuvasti hoide-
ta. Kaikille viheralueille on rakennusvirastossa määritelty hoi-
toluokka. Kustannuspaineet johtavat siihen, että lähiöpuistot 
ovat usein alimmissa hoitoluokissa, mikä ei tue alueiden ve-
tovoiman lisäämistä.

4.4	 Asukasosallisuus	voimavaraksi

4.41	Vahvaa	verkostoitumista

Myllypurossa aluetyötä toteutettiin vuonna 2007 sosiaaliviras-
ton yhdyskuntatyönä ja Pihlajamäessä kaupungin ja Kalliolan 
Setlementin kumppanuustoimintana, johon myös Pihlajamäki-
seura osallistui. Aluetyön tavoitteena oli vahvistaa ja lisätä ver-
kostoyhteistyötä sekä asukastoiminnan edellytyksiä. Pihlajamä-
essä ja Myllypurossa aluetyöntekijät osallistuivat joko kokoon-
kutsujina tai osallisina viranomaisverkostojen toimintaan. Ver-
kostojen tavoitteena oli lisätä toimijoiden keskinäistä tietämys-
tä saatavissa olevista palveluista ja välittää asukkaille monipuo-
lisemmin tietoa niistä.

Myllypurossa alueellinen verkostoituminen oli vahvaa. Alu-
eella kokoontuivat mm. aluetyöryhmä Hymy (Hyvä Myllypuro), 

vanhustyönverkosto, itäisen alueen maahanmuuttajatyön kehit-
tämistyöryhmä ja idän kaupunkipäihdetyön ryhmä. Päihdetyön 
toimijoiden verkostoitumisen tuloksena käynnistyi vuonna 2007 
matalan kynnyksen toimintapaikka Ostarin Hymy.

Pihlajamäessä on myös pitkät perinteet verkostoyhteistyöstä, 
etenkin lasten ja nuorten parissa työskentelevillä (YTY, lasten- ja 
nuortenverkosto LaNu). Aikuisväestötoimijoiden verkostoja ja 
yhteistyökäytäntöjä rakenneltiin. Sosiaaliaseman vetämän ver-
kostotyön tuloksena syntyi ”Saate-hanke” pitkäaikaistyöttömien 
työkyvyn selvittämiseksi. Pihlaja-Foorum on käynnistynyt asu-
kasyhdistysten ja aluetyön kesken jaetuin vastuin: aluetyö kut-
suu viranomaistahot ja asukasyhdistys vastaa asukasosallisuu-
desta. Pihlaja-Foorum kokoontui kaksi kertaa vuonna 2007.

Aluetyön ja asukasyhdistysten yhteisin ponnistuksin järjes-
tettiin vuoden kierron mukaan useita aluetapahtumia. Oleellis-
ta ei ole vain tapahtuma, vaan asukkaiden ja alueen toimijoiden 
yhteinen osallisuus sen järjestämisessä ja onnistuneen lopputu-
loksen jakamisessa. Osa tapahtumista kohdennettiin vain tietyl-
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le väestönosalle. Myllypurossa aluetapahtumia olivat Myllypu-
ro-päivä, Myllymarkkinat ja Ostarin Hymyn avajaiset, kohden-
nettuja tapahtumia Itsenäisyyspäivän juhla, kotihoidon vanhu-
sasiakkaiden pikkujoulu sekä somalinaisten ja lasten ramada-
nin jälkeinen juhla.

Pihlajamäessä järjestettiin useita erilaisia tapahtumia kuten 
Pihlajamäki goes Blues (tarkemmin jäljempänä), laskiaisrieha, 
Pääkaupunkiseudun Urbaani Unelma -palvelutapahtuma ja puu-
rojuhla Lucian päivänä. Kohdennettuja tapahtumia olivat las-
ten kesäakatemia, kotiseutusuunnistus koululaisille ja kansal-
lispäivälliset itsenäisyyspäivänä varttuneemmalle väelle. Puu-
rojuhlan järjestämiseen osallistui vahvasti myös ostoskeskuk-
sen yrittäjäyhdistys.

Aluetyö pyrki myös järjestämään erilaista toimintaa asukkai-
den toiveiden mukaisesti. Myllypurossa järjestettiin atk-kursse-
ja kaupungin vuokratalojen asukkaille ja vanhuksille sekä om-
pelukursseja somalinaisille. Pihlajamäen lähiöasemalla saattoi 
osallistua naisten hyvinvointilauantaipäiviin, kädentaito- ja kuva-
taidekerhoon sekä vapaamuotoisiin tapaamisiin Cafe Lähiössä. 
Lisäksi Pihlajamäessä oli mahdollista osallistua Kalliolan Setle-
mentin Toimiva perhe-kurssille, seniori-atk-kursseille, Ne-Rå:n 
tarjoamiin neuvontapalveluihin sekä Kalliolan kansalaisopiston 
keramiikan alkeet ja ompelukursseille.

4.42	 Pihlajamäki	goes	Blues	-musiikkitapahtuma

Näyttävin asukastapahtuma Pihlajamäessä oli vuonna 2007 en-
simmäistä kertaa Kiillepuistossa järjestetty Pihlajamäki goes 
Blues -festari kesäkuun alussa. Festareilla esiintyivät Dave Lind-
holm, Stadin juhlaorkesteri, Pihlis Boys, Johnny and the Side-
kicks ja lapsia viihdytti Hovinarri. Tapahtumasta vastaavan Pih-
lajamäki-seuran Musatiimin tavoitteena oli tuottaa Pihlajamä-
keen teemallinen festivaali, jolla lisätään Pihlajamäen tunnetta-
vuutta ja joka tavoittaa yhteistoimintaan mahdollisimman paljon 
asukkaita. Pihlajamäki-seuran lisäksi järjestäjiin kuuluivat mm. 
kulttuuriasiankeskus, nuorisoasiankeskus, sosiaalivirasto, Klaa-
ri, Kalliolan Setlementti, FC Pihlajisto ja Tapanilan Erä. Juhlas-
sa toimivien vapaaehtoisten asukkaiden määrä nousi 40 henki-
löön. Myös sponsorit kiinnostuivat bluestapahtumasta, johon 
arvioitiin osallistuneen noin 1000 kuuntelijaa kesäisen sään val-
litessa juuri peruskunnostetussa puistossa. Bluesin kuuntelua 
saattoi jatkaa vielä iltatapahtumassa ostoskeskuksen ravintolas-
sa. Musiikkitapahtuma järjestetään myös 2008.

\,	 Suomen	itsenäisyyden	90-vuotispäivää	juhlittiin	myös	Pihlajamäen	
kansalaispäivällisillä.	Mieliin	painuvasta	juhlasta	vastasi	suuri	joukko	jär-
jestöjä	ja	vapaaehtoisia	asukkaita.	Kuvat:	Riitta	Sivonen
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Miten	onnistuttiin	asukasosallisuuden	ja	aluetyön	
vahvistamisessa?

Arviointia

l	 koko	projektiajalta

Lähiöprojekti on koko toimintansa ajan tukenut aluetyötä. 
Aluetyön toimintatapoja ja tuloksia on käsitelty myös projek-
tista tehdyissä arvioinneissa, nyt jo kolmatta kertaa. Aluetyön 
tuloksena kaupungin ja alueen toimijoiden verkostot ovat vah-
vistuneet. Asukastoimintaa, esim. alueellisia tapahtumia jär-
jestetään entistä kunnianhimoisemmin ja laadukkaammin, tie-
dotuksen taso on kohonnut ja kumppanuus laajentunut. Py-
syvät asukasosallisuuden rakenteet ovat tärkeitä asukkaille 
kaupungin viranomaisten jatkuvasti vaihtuessa. Kaupungin 
viranomaisille verkostot ovat tärkeitä tiedonvälityskanavia, 
mutta erityisen merkittävää on, että niiden piiristä on synty-
nyt myös uusia työtapoja ja uusia palveluja.

l	 vuosien	2005–2007	toiminnasta

Vuosina 2005–07 lähiöprojektissa rakennettiin määrätietoi-
sesti pysyviä asukasyhteistyön ja viranomaisten yhteistyöver-
kostoja Myllypuron ja Pihlajamäen alueilla. Kontulassa tällai-
set verkostot vahvistuivat, laajenivat ja muuttuivat jopa yhdis-
tysmuotoisiksi Urban II -ohjelman aikana ja sen tuella.

Asukasosallisuus tarvitsee toimintatiloja. Lähiöprojektin 
perustamat lähiöasemat Kontulassa, Myllypurossa ja Pihla-
jamäessä vakiintuivat sosiaaliviraston normaaliksi toiminnak-
si 2007 loppuun mennessä.

Monet alueelliset tapahtumat jatkuivat aikaisempaan ta-
paan, mutta syntyi myös uusia tapoja tarjota asukkaille osallis-
tumisen kanavia. Uudenlainen kulttuuritapahtuma, kuten Pih-
lajamäki goes Blues, veti mukaan sellaisia asukkaita, joita ei-
vät perinteiset juhlat ja markkinat kiinnosta. Samoin asukkaita 
on kiinnostanut osallistuminen alueelliseen tiedotukseen.

l	 tulevasta

Sosiaalitoimella on vakinaisia aluetyöntekijöitä vain muutamis-
sa lähiöissä etupäässä Itä-Helsingissä. Lähiöprojektin kokemus-
ten valossa tarvetta olisi useammallekin työntekijälle eri puolil-
la kaupunkia. Uusilla asuinalueilla asukastoimintatilat saadaan 
toteutettua ns. yhteiskerhotiloina. Mikäli vanhoilla alueilla on 
asukastiloja, niiden resursointi on usein projektien tai Terve- ja 
turvallinen kaupunki -neuvottelukunnan myöntämän tuen va-
rassa, jolloin jatkuvuus ja suunnitelmallisuus kärsivät. Lähiö-
projektin perustamat asukastilat ovat vakiintuneet, mutta ko-
ko asukastilojen kysymys tarvitsisi kestävän ratkaisun.

Alueelliset tapahtumat tuovat lähiöitä esille myönteises-
sä valossa, sitä korostivat myös median edustajat. Kaupun-
kikulttuurilla on suuri merkitys alueellisten verkostojen luo-
jana ja sellaisten toimijoiden yhteen kokoajina, jotka eivät 
muuten kohtaisi toisiaan.

4.43	 Lapsiperheiden	ja	nuorten	palveluja

Lähiöprojektin tuella toteutetun sosiaaliviraston lastensuojelun 
perhetyön ryhmätoiminnan kokemuksia hyödynnettiin Heik-
ki Waris Instituutin kehittämistyössä. Kokemuksista mallinnet-
tiin uudenlaisia alueellisia lastensuojelun työmuotoja osaksi so-

,	 Aluetyön	tehtäviin	kuulu	tilojen	ja	mahdollisuuksien	luominen	asuk-
kaiden	tapaamisille	ja	harrastuksille	sekä	järjestäytyneemmälle	toiminnal-
le	kuten	aluetapahtumille	ja	juhlille.

+	 Lapsiperheiden	viihtyminen	lähiöissä	on	niiden	vetovoimaisuuden	
avaintekijöitä.
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siaaliviraston peruspalveluja (Näe minut, kuule minua – Koke-
muksia ryhmistä, Soccan ja Heikki Waris Instituutin julkaisu-
ja nro 11 ).

Lastensuojelun avohuollon ryhmätoiminta tähtää varhaiseen 
tukeen ja kuntouttavaan toimintaan. Se perustuu lastensuojelun 
lakiin, jossa säädetään avohuollon tukitoiminnasta. Ryhmätoi-
minta on toiminnallisiin ja terapeuttisiin työmenetelmiin perus-
tuvaa säännöllisesti järjestettävää palvelua, jota tehdään yhteis-
työssä alueen koulujen, nuorisotyön ja kolmannen sektorin kans-
sa. Työvälineitä ovat leirit, pelit, leikit, kädentaidot ym. Vuonna 
2007 Myllypurossa toimivat liikunnallisuuteen painottuvat pien-
ryhmät koulujen erityispojille, 7-luokkalaisille tytöille ja 6-luok-
kalaisille tytöille. Pihlajamäessä toimi kaksi tyttöryhmää ja poi-
karyhmä sekä Tapulikaupungissa elämänhallintaryhmä.

Perheleirit ja erilaiset perheiden ja lasten retket antoivat mah-
dollisuuden positiivisiin yhteisiin elämyksiin ja uusiin kokemuk-
siin. Linnanmäki, Arena Center, Porvoon tonttupolku ja joulu-
markkinat, Hurjaruuthin teatteriesitys sekä elokuvat olivat mie-
luisia käyntikohteita. Pihlajamäessä jatkui Yökylä toiminta. Pal-
velu tarjosi mahdollisuuden alueen perheille tuoda lapset väli-
aikaiseen hoitoon yhdeksi yöksi, jos lastenhoitoa ei ole muu-
ten saatavissa.

Monet alueiden tapahtumista kohdentuivat lapsiperheille, 
mutta useimpiin olivat tervetulleita kaikki asukkaat. Pihlajamä-
essä järjestettiin laskiaisrieha ja puurojuhla Lucianpäivänä. Tapu-
likaupungissa vietettiin Suuntimofestia ja skeittipuiston avajai-
sia sekä leikkipuisto Tapulin 30-vuotisjuhlia. Asukaspuisto Myl-
lynsiivessä juhlittiin kesäkauden avajaisia ja perinteinen Skidi-
rock järjestettiin Kurkimäessä.

Toiminnan ja tapahtumien järjestämiseen osallistuivat aluei-
den lapsiperheiden kanssa toimivat tahot, sosiaaliviraston las-
tensuojelu, leikkipuistot Tapuli ja Maasälpä, asukaspuisto Myl-
lynsiipi, Pihlajamäen ja Tapulikaupungin nuorisotalot, Malmin 
seurakunta, Kalliolan setlementti ja Kalliolan nuoret. Myös lii-
kuntaviraston lähiöliikuttajat osallistuivat toimintaan. Pihlajamä-
essä koululaisille kohdennetun Kesäakatemian järjestämisessä 
oli mukana myös jalkapalloseura PK-35.

4.44	 Uusia	palveluja	”väliinputoajille”

”Puistolan	Olkkari”	korvaa	nuorisotilaa

Puistolassa ei ole enää omaa nuorisotilaa. Nuoret eivät ole val-
miita liikkumaan Tapulikaupunkiin tai Jakomäkeen asti nuoriso-
taloille. Tapulikaupungin nuorisotoimi jalkautui ja aloitti yhdessä 
muiden toimijoiden kanssa perjantai-iltaisen ”Puistolan Olkka-
ri” -toiminnan. Sen tavoitteena oli ehkäistä nuorten päihteiden 
käyttöä ja ilkivallan tekoa, minkä poliisi oli havainnut lisäänty-
neen. Oleskelumahdollisuudesta ala-asteen koululla ja kahvila-
toiminnasta on pyritty tekemään niin vetovoimaista, että nuoret 
tulevat sinne mielellään. Toimintaan on osallistunut 20 nuorta 
ja siinä on mukana alueen vapaaehtoisia vanhempia. Toiminta 
jatkuu ainakin kevään 2008.

Pihlajamäen	”iltaleksu”	9–12-vuotiaille

9–12-vuotiaat varhaisnuoret (3–6-luokkalaiset) ovat olleet vail-
la sopivaa toimintaa eli jääneet väliinputoajiksi lapsille ja nuo-
rille tarjottavista palveluista. Nuorisotalojen toiminta iltaisin on 
kohdennettu yli 13-vuotiaisiin ja koulujen ja leikkipuistojen ilta-
päivätoiminta 1–2-luokkalaisiin. Varhaisnuorille tarjottavia uu-
sia toimintamalleja etsittiin Pihlajamäen ”iltaleksussa”. Vuoden 
2007 syksyllä Kalliolan nuoret aloittivat kokeiluna ko. ikäisille il-
taleikkipuistotoiminnan leikkipuisto Maasälvässä. Avointa toi-
mintaa järjestettiin maanantaisin ja torstaisin klo 17.–19.30, toi-
sinaan oli teemailtoja, mm. Halloween juhla. Kävijöitä oli noin 
10–20 lasta / kerta.

Miten	onnistuttiin	lapsiperheiden	ja	nuorten	palveluissa?

Arviointia

l	 koko	projektiajalta

Lähiöprojekti on tukenut sosiaalitoimea sen pyrkimyksissä 
tukea lapsiperheitä ja nuoria varhaisessa vaiheessa. Lähiö-
projektin avulla sosiaalitoimi on saanut kokemuksia työta-
voista, joiden pohjalta tehdään nyt lakisääteistä ja vakinais-

)	 Pihlajamäen	tapahtumarikkaan	vuoden	päätteeksi	vietettiin	Lucian-
päivän	puurojuhlaa.	Kuva:	Päivi	Seikkula

*	 Toimivat	peruspalvelut	ylläpitävät	asuinalueen	vetovoimaa	ja	viihtyi-
syyttä.

30 L ä h i ö p r o j e k t i n  t o i m i n t a k e r t o m u s  2 0 0 7



tettua perhetyötä. Ryhmätyötapoja käyttävää perhetyötä on 
arvioitu myös projektin arviointiraportissa.

l	 vuosien	2005–2007	toiminnasta

Lapsiperheiden ja nuorten palveluja kohdistettiin erityi-
sesti palvelujen ”väliinputoajille”. Nämä tarpeet havaittiin 
usein viranomaisten ja asukkaiden alueellisissa verkostois-
sa, joissa löytyivät myös uudet toimintatavat. Lapsiperhei-
den toiveita huomioitiin myös alueellisten tapahtumien oh-
jelmissa.

Normaaleiden peruspalvelujen ohella asukastilat ovat tär-
keitä lapsiperheille. Leikkipuistojen toimintatapa asukaspuis-
toina mahdollistaa tilojen monipuolisen käytön myös iltai-
sin ja viikonloppuisin asukastoimintaan. Iso-Antti on malli-
esimerkki onnistuneesta muutoksesta. Entinen leikkipuisto 
palvelee nyt täysin uudistettuna Itäkeskuksen ja Tulisuon-
tien alueiden asukkaita, joilla ei aikaisemmin ollut asukas-
tilaa. Koulujen ja iltapäivätoiminnasta vastaavien leikki- ja 
asukaspuistojen laatu on tärkeä lähiöiden vetovoimaisuus- 
ja mainetekijä.

l	 tulevasta

Lasten ja nuorten erityispalvelujen tarvetta ovat lisänneet pe-
ruspalveluissa tapahtuneet muutokset, esim. nuorisotilojen 
lopettaminen tai ikärajamuutokset. Vaikka eräillä alueilla so-
siaalivirastolla on käytössä ns. varhaisen tuen resursointia, 
on ennaltaehkäisevän tuen tarve erittäin suuri.

4.45	 Liikuntapalveluja	lähelle	asukkaita

Liikuntaviraston lähiöliikunta järjesti vuonna 2007 ohjattua toi-
mintaa Myllypurossa, Kontulassa, Jakomäessä, Tapulikaupun-
gissa, Pihlajamäessä, Maunulassa ja Haagassa. Tapulikaupun-
ki tuli uutena kohteena mukaan vuonna 2007. Lähiöliikunnan 
tavoitteena on aktivoida terveytensä kannalta liian vähän liikku-
via tarjoamalla heille mahdollisuuksia osallistua liikuntaryhmiin 
lähiöliikuntapassin hinnalla.

Monissa lähiöissä ei ole varsinaisia liikuntaviraston tiloja, jot-
ka tarjoaisivat asukkaille lähellä kotia sijaitsevia liikuntapalveluja. 
Lähellä kotia olevat liikuntapalvelut ovat erityisen tärkeitä van-
huksille. Heille oli tarjolla mm. seniorijumppaa, ohjausta kun-
tosalilaitteiden käytössä sekä tasapainoharjoittelua tasapaino-
radoilla alueen palvelutaloissa. Pienryhmätoimintaa järjestettiin 
erityistoimia vaativille ryhmille. Esimerkiksi koulujen erityisluok-
kia, terveysasemien asiakkaita, pitkäaikaistyöttömiä ja päihde-
työn toimintakeskusten asiakkaita (mm. Myllypuron Ostarin Hy-
my) innostettiin mukaan liikuntaryhmiin.

Lähiöliikuttajia liikuntavirastossa on neljä. Heidän lisäkseen 
koulutettiin vertaisohjaajia lähiöliikunnan eräiden ryhmien vetä-
jiksi. Liikunta- ja virikekoulutusta annettiin myös leikkipuistojen 
ja palvelutalojen henkilöstöille.

Menestystapahtumana jatkuivat sunnuntaiaamuisin Liikun-
tamyllyssä Liikuntahulinat, joilla tavoitettiin tuhansia vanhem-
pia ja isovanhempia liikkumaan lasten kanssa yhdessä. Lähiö-
liikuttajat osallistuivat alueiden asukastapahtumiin liikunnalli-
sella panoksella.
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Lähiöprojekti tuki vuonna 2007 lähiöliikuntaa osallistumalla 
tilojen vuokrakuluihin, välinehankintoihin, koulutuskuluihin se-
kä ohjaajien palkkioihin.

Miten	onnistuttiin	lähiöliikunnassa?

Arviointia

l	 koko	projektiajalta

Lähiöliikunta syntyi lähiöprojektissa uutena innovaationa. Se 
on ollut jo vuosia liikuntaviraston vakinaista toimintaa. Lähiö-
liikunta lisää asukkaiden harrastusmahdollisuuksia ja on ak-
tiivinen osallistuja alueellisessa yhteistyössä ja tapahtumissa. 
Se tuo lähiöitä esiin myönteisissä yhteyksissä ja lisää niiden 
vetovoimaa. Lähiöliikunnan alussa kolme lähiöliikuttajaa toi-
mi Itä-Helsingin alueilla, nyt heistä kaksi vastaa koillisista alu-
eista. Itä-Helsinki-painotteisuuden sijasta toiminta kattaa nyt 
useampia alueita ja asiakkaiden määrä on lisääntynyt.

Liikuntatoimi on panostanut lähiöliikuntaan merkittäväs-
ti, joista tärkeimpinä ovat neljän lähiöliikuttajan vakanssit se-
kä liikuntaviraston liikuntatilat Myllypurossa, Jakomäessä ja 
Maunulassa. Avointa asukasliikuntatoimintaa on lisätty kas-
vaneen kysynnän johdosta. Ei aktiivisia asukkaita on ohjat-
tu avoimeen toimintaan pitämällä asukasliikuntaryhmät riit-
tävän matalan kynnyksen toimintana esim. rapakuntojump-
paa ja ohjattua kuntosalitoimintaa. Terveytensä kannalta liian 
vähän liikkuvia on tavoitettu liikuntaneuvonnan kautta, jota 
on järjestetty terveysasemilla.

l	 vuosien	2005–2007	toiminnasta

Jakomäessä ja Tapulikaupungissa aloitettiin lähiöliikunta-
toiminta kaudella 2005–07. Kontulan lähiöliikuttaja siirtyi 
toteuttamaan lähiöliikuntatoimintaa uusilla alueilla. Kontu-
lan lähiöliikuntatoiminnan yhdistettiin Myllypuron toimin-
taan. Lähiöliikunnan päätavoitteet ja toimintamuodot jat-
kuivat aikaisempien vuosien tapaan ja niiden kokemuksia 
hyödyntäen. Lähiöliikunnan resursointi siirtyi entistä vah-
vemmin liikuntavirastolle ja projektin tuen supistuessa lä-
hiöliikunta on keskittynyt entistä enempi perusliikuntatar-
jontaan, sen sijaan eri lajien tuntiohjaajien osuus on vä-
hentynyt. Liikuntamahdollisuuksia, siihen liittyvää sosiaa-
lista kanssakäymistä ja perheiden yhdessäoloa kampan-
joitiin erilaisin tapahtumin, kesäisin rannoilla ja talvisin Lii-
kuntamyllyssä.

l	 tulevasta

Ohjatun liikuntatoiminnan jatkuvaan kysynnän kasvuun voi-
daan vastata lisäämällä ei aktiivisille asukkaille suunnattua 
avointa liikuntatoimintaa, jolla saadaan entistä useampi lähi-
ön asukas liikuntatoimintaan mukaan. Tavoitteena on myös 
aktivoida ja motivoida erilaisten pienryhmien osallistujia oma-
ehtoiseen liikuntaan.

Pienryhmien liikunnassa ei tavoitella suuria osallistuja-
määriä, mutta sillä on suuri merkitys yhteistyökumppanei-
na toimiville tahoille, kuten terveysasemille, palvelutaloille 
tai leikkipuistoille. Lähiöliikunnan laajentamisen nykyises-
tä estää ennen kaikkea resurssien niukkuus, tarvittaisiin li-
sää tuntiohjaajia.

,	 Lähiöliikunta	on	vakiinnuttanut	paikkansa	kannustamalla	liikuntaan	erityisesti	ei	aktiivisia	liikuntajärjestöihin	kuulumattomia	asukkaita.
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5	 Viestintä

5.1	 Viestintää	suunnitelmallisesti
Lähiöprojekti on kehittänyt viestintää suunnitelmalliseksi. Pro-
jektille valmistui vuoden 2006 lopulla viestintästrategia, mikä oli 
hyvänä apuna vuoden 2007 toiminnassa. Viestintästrategiassa 
määriteltiin viestinnän kohderyhmiksi asukkaat, media, kaupun-
gin viranomaiset, taloyhtiöiden ja järjestöjen edustajat ja muut 
yhteistyökumppanit. Projektialueilla asuvien asukkaiden ja me-
dian edustajien nykymielikuvia lähiöistä ja lähiöasumisesta kar-
toitettiin omina tutkimuksina. Median ja asukkaiden lähiömie-
likuvia sekä lähiöiden maineen hallintaa pohdittiin myös kah-
dessa seminaarissa.

5.2	 Lähiöiden	julkisuuskuva
Lähiöprojektin toimeksiannosta viestintätoimisto Spokesman 
Oy tutki, millaisia mielikuvia toimittajat liittävät lähiöasumiseen 
Helsingissä. Internetpohjaiseen kyselyyn vastasi 183 toimitta-
jaa. Kyselyä täydennettiin lisäksi 20 puhelinhaastattelulla. Vas-
taajista vajaa puolet edusti sanoma- ja kaupunkilehtiä, kolman-
nes aikakauslehtiä, viidesosa radiota ja televisiota ja loput muu-
ta mediaa. Suurin osa vastaajista oli asunut jossain elämänsä 
vaiheessa lähiössä.

Kyselyn mukaan lähiöasumiseen liittyy negatiivisia mieliku-
via, etenkin Helsingin itäisissä ja koillisissa lähiöissä. Toimittaji-
en mielikuviin vaikuttivat erityisesti asemat ja ostoskeskukset, 
joissa koettiin päihtyneiden ja nuorison aiheuttaa turvattomuu-
den tunnetta. Ostoskeskusten viihtyisyyttä edistävät vastaaji-
en mielestä kauppiaiden aktiivisuus 
ja vartiointi.

Media itse myöntää, että sen uu-
tisointi vaikuttaa mielikuviin. Uuti-
sointi on toimittajien mielestä kehit-
tynyt jonkin verran myönteisemmäk-
si. Toisaalta media uskoo, että asuk-
kaat voivat omalla aktiivisuudellaan 
lisätä lähiöasumisen positiivisia mie-
likuvia. Avoimissa vastauksissa po-
sitiivisina uutisina muistettiin mm. 
KontuFestarit. Kielteinen uutisoin-
ti liittyi toimittajien mukaan etenkin 
asukkaiden poliittiseen passiivisuu-
teen (tutkimus tehtiin eduskuntavaa-
lien aikoihin) ja häiriköintiin julkisis-

sa tiloissa ja liikennevälineissä. Myös pienet rikosuutiset olivat 
jääneet mieleen.

Lähiöasukkaiden mielipidettä oman asuinalueen julkisuusku-
van kehittymisestä kysyttiin osana projektin arviointiin liittyvää 
asukaskyselyä. Otantatutkimus Oy teki 1 600 puhelinhaastat-
telua Kontulassa, Kivikossa, Kurkimäessä, Vesalassa, Myllypu-
rossa, Pihlajamäessä ja Tapulikaupungissa sekä vertailualueel-
la Kannelmäessä. Vastaava tutkimus on tehty aiemmin jo kak-
si kertaa, vuosina 1999 ja 2003.

Vuonna 1999 vain viisi prosenttia myllypurolaisista koki alu-
een saavan enemmän myönteistä kuin kielteistä julkisuutta, 
vuonna 2007 tätä mieltä oli 43 prosenttia vastaajista. Muutos 
on koettu myös Kontulassa, nousu oli 25 prosentista 43 pro-
senttiin ja Pihlajamäessä 28 prosentista peräti 54 prosenttiin. 
Käsitys oman kaupunginosan julkisuuskuvasta on siis muuttu-
nut selvästi myönteiseen suuntaan, mutta edelleen noin puo-
let vastaajista katsoo median kertovan lähiöistä etupäässä kiel-
teisessä valossa.

Median mielikuvakartoituksen sekä asukaskyselyn tulosten 
julkistaminen herätti kiinnostusta. Aiheesta järjestettiin tiedo-
tus- ja seminaaritilaisuus, johon osallistui myös asukasjärjestö-
jen edustajia. Lähiöitä käsiteltiin saman aamun YLE 1:n Aamu-
tv:ssä, jossa haastateltavina olivat lähiöprojektin päällikkö Ulla 
Korhonen-Wälmä ja suunnittelija Raimo Autio Spokesman Oy:
stä. Aihe ylitti uutiskynnyksen mm. Helsingin Sanomissa, Mellan 
Nylandin radiouutisissa ja Helsingin Uutisissa. Aiheesta keskus-
teltiin vilkkaasti myös Helsingin Sanomien verkkosivuilla, jonne 
viestejä ehti parin päivän aikana kertyä lähemmäs sata.

*	 Käsitykset	oman	asuinkaupungin-
osan	viime	vuosina	saamasta	julkisuudes-
ta,	%	haastatelluista.
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5.3	 Uudet	internetsivut		
	 ja	uusia	kumppaneita	printtimediassa
Lähiöprojektin uudet internetsivut (www.hel.fi/lahioprojekti) Hel-
singin kaupungin uudistuneessa portaalissa otettiin käyttöön 
vuoden 2007 alussa. Sivut esittelevät projektin toimintaa toi-
mintateemoittain eivät alueittain, kuten vanhoilla sivuilla. Jat-
kuvasti päivitettävä osio on uutiset, joita sivuille tuotettiin vuo-
den aikana lähes 80. Sivuilta löytyvät myös projektin uusimmat 
julkaisut ja tärkeimmät tiedotteet.

Pihlajamäessä lähiöprojektin kumppanuus mahdollisti uu-
den Pihlajamäen lähiölehden julkaisun. Lähiölehden julkaisija 
on Pihlajamäki-Seura, ja lähiöprojektilla on lehdessä säännölli-
sesti ilmestyvät sivunsa. Pihlajamäen lähiölehti ilmestyi vuon-
na 2007 kolme kertaa ja se jaettiin Koillis-Helsingin Lähisano-
mien (osana Kaupunkilehti Varttia syksystä 2007 alkaen) välis-
sä. Levikki oli 62 000 kpl ja jakelu kattoi laajasti koko koillisen 
Helsingin alueen.

5.4	 Lähiöprojektin	näkyvyys	mediassa
Projektialueen tapahtumista tiedottamista jatkettiin edellisvuo-
sien tapaan. Erityisesti Pihlajamäessä asukkaiden oma toimin-
ta ja monet tapahtumat tarjosivat runsaasti uutisaiheita. Vies-
tinnässä tuotiin esille lähiöiden omaleimaisuutta, lähiöasumisen 
arkea ja alueilla tapahtuvia muutoksia. Mediaa kiinnostavat uu-
tisaiheet koskivat mm. Siltamäessä tehtyä kuntotutkimusta, Pih-
lajamäen suojelua, Myllypuron ja Tapulikaupungin täydennys-
rakentamisesta ja ympäristöparannusten etenemistä sekä alu-
eiden tapahtumia. Tiedotteita lähetettiin medialle kaikkiaan 23. 
Tiedotteiden läpimenon seurantaa ei ole tehty kattavasti, mut-
ta lähiöprojektin toimintaa koskevia lehtijuttuja julkaistiin usei-
ta kymmeniä.

Mediaa lähestyttiin myös Tapulikaupungin pihakilpailun yh-
teydessä. Arvosteluraatiin kutsuttiin tuomareiksi median edus-
tajina Anne Joutsenlahti-Lankinen ViherPiha / A-lehdet Oy:stä, 
Nenne Hallman Koti ja keittiö -lehdestä ja Vuokko Laaksonen 
Koillis-Helsingin Lähisanomista.

Kaupungin tiedotuslehden Helsinki-infon lokakuun nume-
rossa ilmestyivät lähiöprojektin omat sivut. Aiheena oli lähiöar-
jen monet kasvot, ja jutut käsittelivät Siltamäen kehittämistä, 
Kontulan, Pihlajamäen ja Tapulikaupungin asukastoimintaa sekä 
uutta matalan kynnyksen toimintapaikkaa Ostarin Hymyä Myl-
lypurossa ja uudenlaista lähipoliisityötä Itä-Helsingissä. Uutiset 
lähiöistä jaettiin kaikkiin helsinkiläisiin kotitalouksiin (Helsinki-
infon levikki 300 000 kpl).

Lähiöprojektin toiminnan tuloksista kertova tiedotuslehtinen 
”Muutosten Myllypuro” (painos 7 000 kpl) jaettiin alueen ko-
titalouksiin Myllypuron Lions Clubin oman lehden Myllyvies-
tin välissä.

Vuoden lopulla lähiöprojekti tuotti esitemateriaalia Jakomä-
en ILPO-projektin organisoimalle Vapaaehtoistyön messuille, 
jotka pidettiin vuoden 2008 puolella.

5.5	 Tilaisuuksia	ja	tapahtumia
Median mielikuvakartoitus antoi viitteitä siitä, että lähiöasumi-
sen mielikuvat normalisoituisivat asukkaiden oman aktiivisuu-
den myötä. Asuinalueen maineenhallinnasta järjestettiin tilai-
suus itäisten ja koillisten lähiöiden kaupunkiosaseurojen ja mui-
den järjestöjen edustajille. Alustajana oli johtaja Riitta Laine mai-
neenhallintaan erikoistuneesta viestintätoimisto Pohjoisranta 
Oy:stä. Puheenvuorot pyydettiin myös Malmi-Seurasta ja FC 
Konnulta.

Projektin yhteistyökumppaneista tärkeiksi koettiin myös talo-
yhtiöiden edustajat, joihin yhteyttä pitivät tiiviimmin lähiöarkkiteh-
dit. Siltamäessä tehtyä julkisivujen kuntokartoitusta ja sen tulok-
sia käsiteltiin taloyhtiöiden kanssa, ja asiasta pidettyyn asukasti-
laisuuteen osallistui noin kaksisataa henkilöä. Tapulikaupungin 
Piha-ilta järjestettiin yhteistyössä Viherympäristöliiton kanssa.

Helsinki-päivän perinteiseen Tuntematon lähiö -kiertoajeluun 
osallistui lähes sata henkilöä eli niin paljon kuin kolmeen bussi-

,	 Siltamäen	koulu	täyttyi	viimeistä	sijaa	myöten,	kun	kuntotutkimusten	
tuloksia	esiteltiin	asukkaille.
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kierrokseen mahtui. Kohteina olivat Kontula, Myllypuro ja Pihla-
jamäki, joissa tutustuttiin alueilla tehtyihin parannuksiin ja näh-
tävyyksiin.

Vuonna 2006 valmistunut Kontula-näyttely kiersi vuonna 2007 
keväällä Kontulan vanhustenkeskuksessa, Vesalan yläasteella, 
kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Kallion virastotalossa.

Miten	onnistuttiin	viestinnässä?

Arviointia

l	 koko	projektiajalta

Viestintää ja lähiöasumisen mielikuvien merkitystä lähiöiden 
vetovoiman kannalta on pidetty tärkeänä koko projektin ajan. 
Projektilla onkin ollut yhteinen tiedottaja Urban-ohjelmien 
kanssa alusta alkaen. Viestinnässä on aina korostettu lähiö-
asukkaiden oman äänen kuulumista ja asukkaiden oman toi-
minnan näkymistä.

Lähiöprojektin internetsivuja on pidetty tärkeänä tiedotus-
kanavana kaikille kaupunkilaisille. Nettisivuilla on tietoa pro-
jektista myös ruotsiksi ja englanniksi, samoin kaikissa pro-
jektin julkaisuissa oli myös ruotsin- ja englanninkieliset tii-
vistelmät.

l	 vuosien	2005–2007	toiminnasta

Projektille valmistui vuonna 2006 viestintästrategia paranta-
maan viestinnän suunnitelmallisuutta ja tehokkuutta. Vaikka 
viestinnässä tehtiin tunnetuksi lähiöiden myönteistä kehitys-
tä, pidettiin tärkeänä, että viestintä perustui tosiasioihin eikä 
ummista silmiä kielteisistäkään asioista. Omissa viesteissään 
lähiöprojekti kertoi paljon lähiöissä tapahtuneesta muutok-
sesta, alueellisista tapahtumista, muusta asukastoiminnasta 

ja lähiöasumisen arjesta. Projektin toiminnan tuloksia Kontu-
lassa, Myllypurossa ja Pihlajamäessä esiteltiin jokaiseen ta-
louteen jaetuissa lehtisissä.

Lähiöiden asioista tiedottamisessa paikallislehdillä on suu-
ri merkitys. Tätä yhteistyötä lähiöprojekti kehitti uudella ja in-
novatiivisella tavalla Pihlajamäki-Seuran ja Vartti-lehden kans-
sa. Internetin käyttöä tiedotuksessa lisättiin, erityisesti erilais-
ten uutisten kertomisessa.

Vuonna 2007 selvitettiin myös median ja asukkaiden omia 
lähiöasumisen mielikuvia. Tietyllä alueella asuvilla on itsellään 
myönteisempi käsitys alueesta kuin muualla asuvilla ja me-
dialla. Selvitykset antavat pohjaa viestinnän seuraamiselle. 
Vaikka selvä muutos julkisuuskuvassa on tapahtunut, mo-
net asukkaat kokevat median olevan kiinnostunut vain kiel-
teisistä ilmiöistä.

l	 tulevasta

Lähiöprojektin viestintästrategia antaa pohjan entistä suun-
nitelmallisempaan viestintään projektin tavoitteista ja tulok-
sista, samoin viestinnän kohdentamisesta eri tahoille. Vaik-
ka sähköisen viestinnän merkitys onkin kasvanut, perinteiset 
tiedotuskanavat, kuten paikallislehdet ovat edelleen tärkei-
tä tiedonvälittäjiä ja paikallisen keskustelun areenoita. Pihla-
jamäen lähiölehden kaltaisia tiettyihin alueiden erityissivuja 
tulisi saada koskemaan myös muita lähiöitä.

Kaupunginosien omien internet-sivujen laatu on viimeai-
koina kehittynyt huimasti. Esimerkiksi Kontulan, Myllypuron 
ja Pihlajamäen omat sivut kertovat ja niissä keskustellaan alu-
eiden ajankohtaisista tapahtumista. Lähiöprojektin ja asuk-
kaiden yhteistyötä tulisi entisestään kehittää myös nettivies-
tinnän yhteydessä.

http://www.kontula.com/
http://www.myllypuro.com/
http://www.pihlajamaki.info/

,	 Helsinki-päivän	bussikierroksilla	tutustuttiin	lähiöihin	lähiöarkkiteh-
tien	opastuksella.

35L ä h i ö p r o j e k t i n  t o i m i n t a k e r t o m u s  2 0 0 7



6	 Pihlajamäki		
–	moderni	edelläkävijä

Tuloksia	lähiöprojektin	toiminnasta
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Peruskorjausikäinen Pihlajamäki valittiin lähiöprojektiin vuonna 
2000. Projektin oli helppo tulla alueelle, sillä siellä oli perinteitä 
monenlaisesta kaupungin ja asukkaiden yhteistyöstä. Raken-
nusten korjaukset ja ympäristön parannukset ovatkin kohenta-
neet alueen ilmettä 2000-luvulla ja vielä toteutumattomat pa-
rannushankkeet alkavat lähiaikoina pitkiltä tuntuneiden suun-
nitteluvaiheiden jälkeen.

Lähiöprojektin mukana alueelle tuli myös uusia palveluita, 
kuten lähiöasema ja lähiöliikunta. Lähiöarkkitehti on laatinut 
alueen taloyhtiöille korjausohjeita, edistänyt ympäristöparan-
nuksia ja osallistunut asukasyhteistyöhön ja tiedotukseen. Lä-
hiöliikuttaja puolestaan on tarjonnut monenlaisia uusia liikunta-
mahdollisuuksia, vaikka alueella ei varsinaisia liikuntatiloja ole-
kaan. Lähiöarkkitehdin neuvontaa voi saada jatkossakin raken-
nusvalvontavirastosta, ja lähiöasemalla on helppo tavata lähiö-
liikuttaja ja aluetyöntekijä.

Pihlajamäen arvokasta arkkitehtuuria tehdään tunnetuksi mo-
nella tavalla: Kun Pihlajamäki vuonna 2002 täytti 40 vuotta, pys-
tytti lähiöprojekti Pihlajamäen keskustaan Meripihkatien varrel-
le valokuvaaja Jari Jetsosen pienoismallin mukaisen pronssire-
liefin alueesta. Vuonna 2008 valmistuu opasteilla varustettu ark-
kitehtuuripolku, ja lähiöprojektin Helsinki-päivän suositut kierto-
ajelut esittelevät aluetta jatkossakin kiinnostuneille. Pihlajamä-
keä esitellään vuonna 2008 myös kansainvälisessä konferens-
sissa ja Suomen arkkitehtuuria 0607 -näyttelyssä.

Pihlajamäen suojelu asemakaavalla ei merkitse pysähtymistä, 
vaan parannustöitä jatketaan ja uutta rakennetaan Pihlajamäen 
erityisluonnetta korostavalla tavalla. Omaleimaisella Pihlajamä-
ellä on hyvät lähtökohdat tulevaisuudessakin kehittyä kiinnos-
tavana ja elävänä kaupunginosana.

Moderni	edelläkävijä
Uljaat tornit ja talomuurit näkyvät kauas pääteille ja tästä näky-
mästä Pihlajamäki tunnetaan. Pihlajamäen rakentaminen 1960-
luvulla oli uraauurtavaa, alue nähtiin uuden ajan vertauskuvana 
ja sen moderni arkkitehtuuri herätti poikkeuksellista huomiota. 
Pihlajamäki oli myös aluerakentamiskohteena ja teollisessa ele-
menttirakentamisessa edelläkävijä. Pihlajamäestä tuli osa lähiö-
projektia vuonna 2000 ja tuolloin oli selvää, että yhdeksi projek-
tin keskeiseksi tavoitteeksi nostettaisiin Pihlajamäen maineen 
palauttaminen arkkitehtonisesti korkeatasoisena alueena. Pihla-
jamäki onkin Suomessa ainoa 1960-luvun aluekokonaisuus, jo-
ka sisältyy kansainvälisen DoCoMoMo-suojelujärjestön luette-
loimiin arvokkaisiin kohteisiin. Alue nähdään edelläkävijänä pait-
si modernin arkkitehtuurin suojelussa, myös taloyhtiöiden neu-
vonnassa korjausrakentamiseen liittyvissä asioissa sekä kump-
panuudessa kaupungin ja järjestöjen kanssa.

Suojelun	arvoista	arkkitehtuuria
Rakennusten ja maiseman veistoksellinen kokonaisuus tekee 
Pihlajamäen asemakaavasta ainutlaatuisen. Pihlajamäen met-
sälähiö kuvastaa suomalaista käsitystä luonnonläheisestä asu-
misesta suurkaupungissa. Asukkaat arvostavat edelleenkin väl-
jyyttä, kalliometsiä ja toimivia asuntoja.

Alue on ensimmäinen 1960-luvun asemakaavalla suojeltu 
lähiö. Pihlajamäen suojeluprosessi on pioneeriluontoinen esi-
merkki modernin rakennusperinnön suojelun erityiskysymyk-
sistä. Suojelutyöhön liittyi useita selvityksiä aina alueen syn-
tyideologiasta, alkuperäisistä professori Olli Kivisen laatimista 
kaavasuunnitelmista rakennusdetaljeihin ja alkuperäisiin värei-
hin asti. Asuinrakennusten lisäksi kaavalla on suojeltu ostoskes-
kuksen 1960-luvun osa, kolme lähikaupparakennusta ja kirkko. 
Kaksi koulua on suojeltu jo aikaisemmin.

Maisema ja viheralueet on myös nähty osana 1960-luvun 
rakennusperintöä. Maiseman suojelu koskee tärkeitä näkymiä, 
puistoja ja metsäpihoja ja niiden palauttamista alkuperäisen hen-
gen mukaisiksi.

Taloyhtiöt	tärkeässä	roolissa
Suojelun piirissä oleville taloyhtiöille annetaan tietoa ja ohjei-
ta siitä, miten rakennusten parhaat puolet saadaan esiin. Alu-
eelle on laadittu kiinteistökohtaiset julkisivujen korjaustapaoh-
jeet. Ohjeilla pyritään myös siihen, että alkuperäisiä ovia, kai-
teita, valaisimia ja muita kauniita, aikakaudelle tyypillisiä raken-
nusosia ei hävitettäisi. HAKA:n alueelle on tehty lisäksi alkupe-
räisiin väreihin pohjaavat väriohjeet, joita jokainen asukas voi 
helposti hyödyntää oman asuntonsa remontissa.

Pihlajamäen pihat ovat oleellinen asumisen viihtyisyysteki-
jä. Pihojen hoito on yhtä tärkeää kuin rakennusten, ja niissäkin 
tulee vaalia aikakauden henkeä. Maisema-arkkitehti, professo-
ri Jyrki Sinkkilä laati Maasälväntie 5–9:n pihalle parannussuun-
nitelman, jota voidaan soveltaa myös muilla vastaavilla HAKA:
n alueen pihoilla, joille on tyypillistä kapea nurmikkoinen etupi-
ha sisäänkäynteineen. Pihan keskellä on luonnontilaisena hoi-
dettava mäntymetsikkö, jonka reunoille kallioiden lomaan pi-
han toiminnot sijoittuvat.

*	 SATO:n	alueen	asunnoista	on	suora	yhteys	luontoon.
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Onnistuneet	peruskorjaukset	ylläpitävät	alueen	henkeä
Pihlajamäessä on säilynyt täysin alkuperäisessä asussaan muu-
tamia julkisivuja, esimerkiksi Liusketie 6:ssa. Alueelle laadittujen 
korjausohjeiden vaikutus näkyy jo myönteisesti, sillä viime vuo-
sina eräät taloyhtiöt ovat tehneet julkisivujen korjaukset raken-
nusten arkkitehtuuria kunnioittavalla tavalla. Kaikkiaan vuosina 
2000–07 Pihlajamäen 1960-luvun suojelualueella on tehty jul-
kisivu-, ikkuna- ja parvekekorjauksia 18 rakennuksessa. Lisäksi 
samana ajanjaksona on tehty julkisivukorjauksia 14 rakennuk-
sessa, jotka ovat pääosin 1970-luvulta.

SATO:n alueella sijaitsevista, arkkitehti Lauri Silvennoisen 
suunnittelemista yhdeksästä tornitalosta kaksi, Graniittitie 8 ja 
13, on Suomi-yhtiön omistuksessa. Talojen arkkitehtuurin eri-
tyispiirteenä on polveileva parvekejulkisivu, joka toimii vasta-
kohtana melko umpinaisille muille sivuille. Yhtiön tekemä parve-
kejulkisivujen peruskorjaus on hyvänä esimerkkinä myös muil-
le samanlaisille taloille. Korjauksessa poistettiin aiemmin lisä-
tyt levytykset. Parvekkeet ja ikkunat kunnostettiin alkuperäisen 
arkkitehtuurin mukaisiksi. Muiden julkisivujen alkuperäisen il-
meen palauttaminen tehdään sitten, kun nykyiset levytykset on 
”käytetty loppuun”.

SATO:n alueelta löytyy myös Vuolukiventie 3:n esimerkil-
linen julkisivukorjaus, jossa pitkät nauhajulkisivut voitiin kun-

nostaa pintakorjauksena oikean ajoituksen ansiosta. HAKA:n 
puolella, Maasälväntien 8:n tornitalossa alkuperäinen leca-be-
tonijulkisivu todettiin sen verran huonoksi, että pintakorjauksen 
sijaan julkisivut korjattiin eristerappauksella ja huonokuntoiset 
parvekkeet rakennettiin kokonaan uudestaan. Korjauksen lop-
putulos on onnistunut ja vastaa väritystä myöten Pihlajamäen 
suojelun tavoitteita.

Muidenkin taloyhtiöiden eristerappauskorjaukset ovat hyvin 
säilyttäneet talojen arkkitehtuuriin kuuluvia sileitä nauhamaisia 
pintoja. Hyvin toteutettuja julkisivukorjauksia ovat mm. Maasäl-
väntie 5–9 uusitut parvekkeet ja Maasälväntie 10:n ja 14:n julki-
sivuremontit. Myös 1970-luvun rakennusten betonikorjaukset 
ovat kirkastaneet niiden ulkonäköä.

Suojelun näkökulmasta harmillisiakin muutoksia on alueella 
tehty: SATO:n tornitalojen ja Rapakivenkujan lamellitalojen jul-
kisivulevytykset 1980-luvulla hävittivät alkuperäisen arkkiteh-
tuurin linjakkuuden. Myös puuikkunoiden ja -ovien uusimises-
sa katosi monia laadukkaita yksityiskohtia. Uusien hissien ra-
kentamistapa on myös herättänyt keskustelua.

Vuosirenkaita	ja	asumisen	historiaa
Pihlajamäen asunnoista noin 60 prosenttia on rakennettu 1960-
luvulla. Alueella on myös Helsingin kasvusta kertovia eri vuo-
sikymmenien kerrostumia. Vanhimmasta, hautausmaan kyl-
keen syntyneestä pientaloalueesta, sen kiviveistämöstä ja kas-
vihuoneista on jäljellä enää muutama talo. 1960-luvulla lähiön 
rakentaminen ei vaatinut vanhan alueen purkua, vaan molem-
milla alueilla asuttiin rinta rinnan.

1970-luvulla Pihlajamäki laajentui kerrostaloalueen keskellä 
olevaan laaksoon, alueen reunalle ja kauemmas Pihlajistoon. 
1980-luvulla puutalot saivat väistyä uuden rakentamisen tieltä. 

,	 HAKA:n	alueelle	ovat	tyypillisiä	suojaisat	vehreät	pihat.

)	 Maasälväntie	14:n	komea	julkisivu	peruskorjauksen	jälkeen.
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Myöhemmin Pihlajamäki on täydentynyt pistemäisesti: uusim-
pia rakennuksia ovat mm. Liusketie 17 ja nuorisoasunnot Pih-
lajamäentiellä.

Pihlajamäen ikäkerrostumat ovat vaikuttaneet myös asukas-
rakenteeseen. Alueelle on tullut lisää asukkaita: lapsia kouluihin, 
omistus- ja vuokra-asukkaita ja maahanmuuttajia.

Asuntotarjonta on monipuolistumassa
Pihlajamäen suojelu sallii myös uutta rakentamista. Tulevat koh-
teet monipuolistavat Pihlajamäen asuntotarjontaa, mutta tavoit-
teena on samalla Pihlajamäen pioneerihengen mukaisesti ke-
hittää uudenlaisia asuntorakentamisen malleja.

Kiilletien pysäköinti- ja liikerakennuksen tonteille kehitetty 
pihatalotyyppi jatkaa modernilla tavalla Pihlajamäen 1960-lu-
vun henkeä. Uusien asuntojen on tarkoitus olla suuria perhe-
asuntoja.

Ostoskeskuksen 1970-luvulla rakennetun osan kehittämisek-
si on laadittu ideasuunnitelma. Siinä esitetään tämän ostoskes-
kuksen uudemman osan korjaamista tai korvaamista uudella ra-
kennuksella ja lisäksi uuden, Pihlajamäen moderniin henkeen 
soveltuvan terassitalon rakentamista. Alueen asemakaava laa-
ditaan omana hankkeenaan.

Uudet asuintalot suojellun alueen ulkopuolelle Ketokivenkaa-
relle ovat vielä kaavoitusvaiheessa. Uuden asuintalon rakenta-
mismahdollisuutta tutkitaan myös Pihlajamäentien varrelle, lä-
helle Pihlajiston koulua

Nuorille on tulossa oma puisto
Nuorten aloitteesta syntynyt nuorten puisto valmistuu tänä vuon-
na koulujen lähelle. Puisto suunniteltiin yhdessä nuorten kanssa, 
ja se voidaankin nähdä eräänlaisena pilottina nuorten osallisuu-
den lisäämisestä. Osa puistosta suunniteltiin tyttöjen ideoiden ja 
toiveiden pohjalta, muuhun osaan tehdään poikien toiveiden mu-
kaisia harrastuspaikkoja. Rähjääntynyt skeittipaikka uudistetaan 
ja alueelle tulee lisäksi dirt-rata eli maastopyöräilyrata. Puistoon 
rakennetaan myös huoltorakennus. Pallopeleihin ihanteellinen 

lähiliikuntakenttä sijoitetaan myöhemmin koulujen tuntumaan. 
Nuorten puisto on osa Vantaanjoen vartta seurailevaa Helsinki-
puistoa, joka alkaa mereltä ja ulottuu Haltialaan asti.

Puistoja ja viheralueita moneen käyttöön
Lähiöprojekti on saanut asukkailta lukuisia toiveita ympäristön 
parantamiseksi ja viheralueiden parannustarpeita on kartoitet-
tu viranomaisten ja asukkaiden yhteisvoimin. Eräät tärkeät ym-
päristöparannukset on saatu projektin käynnistämänä valmiiksi 
asti, osa hyvään suunnitteluvaiheeseen. Suunnitelmien edellyt-
tämät asemakaavamuutokset ja rahojen niukkuus ovat tosin hi-
dastaneet eräitä hankkeita. Lisärahoitus kaupungin lähiörahas-
tosta on kuitenkin ollut suureksi avuksi.

Kiillepuiston peruskorjaus tehtiin kunnioittaen luonnon läh-
tökohtia ja 1960-luvun suunnitteluperiaatteita. Kalliot ja män-
nyt raivattiin näkyviin, ja puiston pensas- ja perennaistutukset 
perustuvat alkuperäisiin suunnitelmiin. Leikkipaikka ja kahluu-
allas kunnostettiin ja samalla rakennettiin uusi oleskeluterassi. 
Puiston avajaisjuhlat ja kesän 2007 Pihlajamäki goes Blues -ta-
pahtuma osoittivat, että Kiillepuistosta tuli samalla toimiva ta-
pahtumapaikka.

Asukkaat pitävät Pihlajamäen ostoskeskuksen ympäristön 
ilmeen ja liikenneturvallisuuden parantamista kaikkein kiireel-
lisimpänä kohteena. Liikennettä tullaan selkiyttämään uudella 
kiertoliittymällä ja pysäköintijärjestelyillä ja turvallisuutta lisä-
tään rakentamalla mm. pyörätie. Yleinen viihtyisyys tulee ko-
hentumaan ja kulkuyhteydet parantuvat, kun portaat Meripih-
kapolun raitille valmistuvat.

Alueen huonokuntoisia portaita on myös korjattu tai korvat-
tu uusilla, sillä kalliomaastoon rakennettu asuinalue saattaa ol-
la vaikea ympäristö huonosti liikkuville, ikääntyville asukkaille. 
Rakennusvirasto kehitti vallan uuden metallisen porrastyypin 
Kiillepuistosta Pihlajalaaksoon ja Kiillekujalta Pihlajiston koulul-
le johtaviin portaisiin. Vuoden 2007 loppuun mennessä kaikki-
aan neljät portaat oli parannettu.

\,  Suunnitelmat uusista atrium-taloista monipuolistaisivat asunto-
kantaa. Kuvat: avanto arkkitehdit
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Vantaanjoen varren ulkoilualueille on hankittu kalusteita ja 
kuntoiluvälineitä ja Pikkukosken uimarannan ympäristöä on pa-
rannettu. Pikkukosken eteläpuolelle rakennetaan uusi kevyen lii-
kenteen silta, joka parantaa pihlajamäkeläisten yhteyksiä mm. 
Pikkukosken uimarannalle, jonka uuden huoltorakennuksen sau-
nan hirret ovat peräisin Pihlajamäestä puretusta Säilän talosta. 
Puretun talon paikasta on Pihjajamäessä muistona taiteilija Rit-
va Harlen suunnittelema ympäristöteos ”Aarnivalkeat”, jonka 
nuotiopaikalle leikkipuistostakin tehdään retkiä.

Muita yksittäisiä parannushankkeita on mm. Pihlajamäen kir-
kon pihan kunnostaminen siten, että pihan laatoitettu osa liit-
tyy nyt hienovaraisesti luontoon. Geologisesti mielenkiintoises-
ta Pihlajamäestä löytyvät Suomen vanhimmat hiidenkirnut, joi-
den ympäristö kohenee, kun katselutasanne ja turva-aidat uu-
sitaan vuonna 2008. Myös liikenneturvallisuus ja ympäristön 
laatu paranevat, kun kouluille johtavan Lucina Hagmanin ku-
jan kunnostukset toteutetaan.

Lähiöasema	on	asukastila
Lähiöasema avattiin Pihlajamäessä vuonna 2000 ja muutaman 
vuoden kuluttua lähiöasema siirtyi Liusketie 3:ssa väljempiin ti-
loihin. Muutto lisäsi lähiöaseman käyttöä nettitupana ja asukas-
tilana. Kävijöitä oli vuonna 2007 noin 4 000. Lähiöaseman enti-
sissä tiloissa toimii vuoden 2008 ajan työllistämishanke Saate.

Lähiöasema on hyvä paikka asukastoiminnalle, joka onkin 
alueella vireää. Asukkaat ylläpitävät Pihlajamäki-Seuran internet-
sivuja, julkaisevat Kaupunkilehti Vartin yhteydessä ilmestyvää 
Pihlajamäen lähiölehteä, ovat mukana lähiöaseman toiminnas-
sa ja järjestävät alueen monia tapahtumia. Kalliolan Setlement-
ti on mukana kumppanina lähiöaseman toiminnassa.

Muutoksia	palveluissa
Palvelutilojen muutoksilta ei ole säästynyt Pihlajamäkikään. Päi-
väkotien toimintaan on tullut muutoksia, sillä lasten määrä on 
vaihdellut 2000-luvulla. Päiväkoti Hietikko suljettiin vuosituhan-
nen vaihteessa, mutta pari vuotta sitten suljettu päiväkoti Pih-
ka on avattu uudelleen. Lapsia ja nuoria tuntuu nyt riittävän. 
Keväällä 2007 pihlajamäkeläiset puolustivat voimakkaasti omia 
koulujaan, ja nykyisten suunnitelmien mukaan koulujen toimin-
ta jatkuu. Koulurakennukset on suojeltu ja niissä on tehty sisä-
tilojen kunnostuksia. Keskustelua käydään nyt nuorisotalon tu-
levaisuudesta, vaikka nuorisotalo kunnostettiin aivan äskettäin 
keväällä 2007.

Pihlajamäen terveysasema säilyy alueella, mutta sosiaalivi-
raston työntekijät ovat muuttaneet Malmille. Ostoskeskuksen 
tiloissa toimi 2000-luvun alussa vanhusten päivätupa, mutta 
sen toiminta siirtyi Kustaankartanoon pari vuotta sitten. Tilois-
sa avattiin omaishoidon toimintakeskus vuoden 2008 alussa. 
Entisessä vanhainkodissa asuu yliopiston tutkijoita ja opiskeli-
joita, ja vireillä on lisätilojen rakentaminen tontille.

Kumppanuus	tuo	uusia	palveluita
Pihlajamäki on edelläkävijä myös aluetyön ja kumppanuuden 
kehittämisessä, ja alueella toimii hyvin yhteistyö paikallisten ta-
hojen välillä. Aktiivisimpia kumppaneita on ollut Malmin seu-
rakunta. Vuonna 2002 käynnistyi seurakunnan diakoniatyön ja 
kaupungin sosiaalitoimen kanssa päihdetyöprojekti Ostarin On-
ni. Ostarin Onni järjesti matalan kynnyksen päivätoimintaa pari 
kertaa viikossa kaupungin kiinteistöyhtiön kerhotilassa. Toimin-
tatapa todettiin niin hyväksi, että toimintaa jatkettiin vuodesta 
2006 alkaen yhteistyönä seurakunnan tiloissa. Ostarin Onni on 
malliesimerkki uudenlaisesta kaupunkipäihdetyöstä ja vastaavaa 
toimintaa on käynnistetty ja suunnitteilla muillekin alueille.

Vuonna 2006 käynnistyi pilottina aluetyön kumppanuushan-
ke Kalliolan Setlementin, Pihlajamäki-Seuran ja kaupungin kes-
ken. Kumppanuus jatkuu edelleen ja se on tuonut alueelle uu-

)Y	 Vantaanjoki	on	myös	pihlajamäkiläisten	helmi.

*	 Pihlajamäki	on	elävä	kaupunginosa	kaikenikäisille.
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sia toimijoita, ideoita ja työmuotoja. Kaupungin, asukkaiden ja 
kansalaisjärjestöjen yhteistyölle on jatkossakin hyvät edellytyk-
set. Avainhenkilönä tässä toimii aluetyöntekijä Pihlajamäen lä-
hiöasemalla.

Palveluita	tarjotaan	erityisesti	perheille
Pihlajamäen alueen järjestöjen ja virkamiesten yhteistyö sekä 
varhaista puuttumista korostava perhetyö on ollut sekin uraa-
uurtavaa. Lastensuojelun perhetyö toimii ennaltaehkäiseväs-
ti ja auttaa jo varhaisessa vaiheessa. Työtapana on pienryhmä-

toiminta. Alueelliseen kumppanuuteen ja ryhmätyöhön perus-
tuvan työskentelyn aloitti Pihlajamäki-Seuran perhe-, päihde- 
ja yhteistyöprojekti, joka toimi vuosina 1996–2002. Sosiaalivi-
raston perhetyöntekijät ovat sittemmin jatkaneet työtä lähiö-
projektin tuella.

Ryhmien retkistä ja muusta toiminnasta pitävät erityisesti 
nuoret, jotka eivät selkeästi kuulu jo olemassa olevien palvelui-
den piiriin, ovat liian nuoria nuorisotalon toimintaan tai liian van-
hoja leikkipuiston leikkeihin. Pihlajamäen yhteistyöverkosto on 
järjestänyt myös kaikille asukkaille tarkoitettuja tapahtumia, ku-
ten Lucian päivän Puurojuhlan nuorisotalolla ja koululaisille tar-
koitetun Kesäakatemian koulujen päättymisen jälkeen.
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Lähiöprojektin	johtoryhmä,	alueellisen	toiminnan	ohjausryhmä	ja	alueellisessa	työssä	toimijat	vuonna	2007

Lähiöprojektin	johtoryhmä

Tuomas Rajajärvi Kaupunkisuunnitteluvirasto, puheenjohtaja
Anneli Lahti Kaupunkisuunnitteluvirasto
Harri Kauppinen Kiinteistövirasto
Mikael Nordqvist Kiinteistövirasto
Kauko Juutinen Rakennusvalvontavirasto  
Raimo K Saarinen Rakennusvirasto
Markus Härkäpää Talous- ja suunnittelukeskus
Vesa Sauramo Talous- ja suunnittelukeskus
Riitta Halttunen-Sommardahl Sosiaalivirasto
Eeva-Liisa Broman Urban II -projekti

Lähiöprojektin	alueellisen	toiminnan	ohjausryhmä

Tarja Loikkanen Liikuntavirasto
Juha Pulkkinen Rakennusvalvontavirasto
Helena Ström Rakennusvirasto
Maaretta Pukkio Sosiaalivirasto
Anita Tirkkonen Sosiaalivirasto
Janne Typpi Sosiaalivirasto
Riitta Vartio Sosiaalivirasto

Lähiöprojektin	aluetyössä	toimivat
Aluetyöntekijät Kirsti Jussila, Sosiaalivirasto ja Sini Heino-Mouhu, Kalliolan Setlementti
Lähiöarkkitehdit Marina Fogdell (8/2007 asti), Päivi Hellman (8/2007 alkaen), Hilkka Kuusinen ja 
Mikko Tainio, Rakennusvalvontavirasto
Lähiöliikuttajat Mia Küttner, Jukka Lundgren, Elina Sorakunnas, Liikuntavirasto
Perhetyöntekijät Ilona Aura, Susanna Kerkkänen, Raija Kaljunen, Aili Savolainen, Sosiaalivirasto

Lähiöprojektin	hallinnossa	toimivat
Projektipäällikkö Ulla Korhonen-Wälmä, Kaupunkisuunnitteluvirasto
Projektisuunnittelija Pirjo Ruotsalainen, Kaupunkisuunnitteluvirasto
Lähiötiedottaja Mari-Anne Aronen, Talous- ja suunnittelukeskus

LIITE
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Tiivistelmä
Helsingin lähiöprojekti on hallintokuntien yhteistyöprojekti. Kaupunginhallituksen vuonna 1996 perustamalla lähiöprojektilla on 
meneillään kolmas toimintakausi (2004–2007). Kaupunginhallituksen 2.5.2005 hyväksymä lähiöprojektin projektisuunnitelma 
määrittää projektin päämääräksi lähiöiden vetovoimaisuuden parantamisen. Projektin visio on “Viihtyisät ja turvalliset esikaupungit 
lapsiperheille”. Visio korostaa monipuolisen asukasrakenteen merkitystä kaupungin elinvoimaisuudelle.
 Lähiöprojektin tavoitteet ovat: (1) Alueen erityispiirteistä vetovoimatekijöitä, (2) Laadukas ympäristö esikaupunkialueille, (3) 
Turvallinen asuinympäristö kaupungin kilpailutekijäksi ja (4) Asukasosallisuus voimavaraksi. Tavoitteita toteutetaan valikoiden 
tietyillä alueilla, joillakin kaikkia ja joillakin vain yhtä tai kahta. Vuonna 2007 kehittämishankkeita toteutettiin Itä-Helsingissä 
Myllypurossa ja Kontulassa sekä Koillis-Helsingissä Pihlajamäessä, Tapulikaupungissa, Jakomäessä sekä Siltamäessä.
 Alueen omaleimaisuutta ja vetovoimaa lisätään tuomalla esille niiden kulttuurihistoriallisia ja rakennustaiteellisia arvoja sekä 
suunnittelemalla laadukasta täydennysrakentamista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pihlajamäen suojeluasemakaavan 26.9.2007. 
Siltamäelle valmistuivat kehittämisohjeet – alueen arvoina ovat poikkeuksellinen yhtenäisyys ja johdonmukaisuus aikansa 1970- 
luvun suunnitteluihanteiden totutuksessa. Täydennysrakentamista aloitettiin tai suunniteltiin Myllypurossa, Pihlajamäessä, 
Tapulikaupungissa ja Jakomäessä.
 Laadukas ympäristö muodostuu hyväkuntoisesta rakennuskannasta ja julkisen kaupunkitilan ja viheralueiden tasosta. 
Pihlajamäen ja Siltamäen taloyhtiöille valmistuivat rakennusten korjaustapaohjeet. Parannushankkeita olivat mm. Kontulan 
metroasema, Pihlajamäen nuorisopuisto, Jakomäen Kallio sekä nuorisotalot Pihlajamäessä ja Tapulikaupungissa. Lähiökeskustojen 
kehittäminen jatkui Kontulassa, Pihlajamäessä ja Jakomäessä. Myllypurossa uuden ostoskeskuksen rakentamisesta päästiin 
neuvotteluissa päätökseen.
 Myllypuron ostoskeskuksessa aloitti toimintansa matalan kynnyksen toimintatila Myllypuron Hymy, jossa päihteidenkäyttäjillä 
on mahdollisuus aterioida ja saada neuvontaa asioidensa järjestämisessä. Ostarin Onni jatkoi vastaavanlaista toimintaa 
Pihlajamäessä.
 Asukkaiden omat tapahtumat, juhlat ja oma tiedonvälitys tekivät projektialueita myönteisesti tunnetuiksi. Pihlajamäki 
goes blues -tapahtuma järjestettiin Kiillepuistossa. Alueellinen verkostoituminen näkyi kaupungin hallintokuntien yhteistyönä 
ja kumppanuutena paikallisten toimijoiden kanssa. Verkostojen tuloksena käynnistyi uusia palveluja niin päihdetyöhön kuin 
palvelujen ulkopuolille jääville lapsille ja nuorille. Pihlajamäessä jatkui aluetyön kumppanuustoiminta Kalliolan setlementin kanssa. 
Lähiöliikunta yhteistyökumppaneineen aktivoi vähän liikkuvia yhä useammalla alueella.
 Lähiöiden negatiiviseen mielikuvaan pyrittiin vaikuttamaan lisäämällä viestintää ja tuomaan alueita positiivisella tavalla 
esille.
 Toimintakertomus pitää sisällään kuvauksen siitä, mitä Pihlajamäessä tapahtui projektin aikana vuosina 2000–2007. 
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