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Kaupunkimme kehittyvät. Erilaiset urbaanin elämisen, 
tekemisen ja vaikuttamisen tavat ovat entistä vahvem-
min läsnä katukuvassa ja kaupunginosissa. Helsinki on 
monipuolinen ajanviettopaikkojen ja kaupunginosien 
kudelma, jonka sisälle mahtuu erilaista aktiivisuutta. Tä-
mä kertoo parhaimmillaan myös siitä, miten merkittävä 
kaupunkikulttuurinen muutos on käynnissä. Kaupunki-
laiset vuorovaikuttavat, toteuttavat uusia yhteisöllisiä 
tapahtumia ja kerääntyvät tekemään asioita yhdessä. 
Sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma kasvavat.

Tämänkertaisessa aukeamassamme tulee hyvin esille 
se, miten eri tavoin asukkaat ja toimijat näkevät oman 
kaupunginosansa osana yhteisön ja luottamuksen raken-
tumista. Oma kotiympäristö on hyvin merkityksellinen 
paikka, jonka kautta asukkaat identifioituvat osaksi kau-
punkikulttuuria ja yhteisöllisyyttä. Hyvänä esimerkkinä 
tästä toimii Vuosaaren kaupunginosa, johon asukkaat 
ovat kiintyneet ja jonka hyvää kaupunkielämää ja tur-
vallisuutta halutaan vaalia. Sara Chafakin sanoin, pide-
tään huudeistamme huolta - yhdessä!
 
Terveisin, 
Tero Santaoja, Lähiöprojektin projektipäällikkö

Myllypuroon rakennettava Metropolian kampusraken-
nus on vasta suunnitelmina ja piirroksina virkamiesten 
työpöydillä, mutta opiskelijat ottavat odottelusta täyden 
hyödyn irti. Hybridikampus on kaksivuotinen projekti, 
jolla haetaan käyttäjälähtöistä tietoa ja villejäkin ideoita 
kampuksen rakentamisen tueksi.

”Haluamme avoimen kampuksen, tilan ja alueen, joka 
palvelee myös alueen asukkaita ja yrittäjiä”, projekti-
tuottaja Päivi Keränen kertoo.

Metropolian opiskelijat suorittavat osana opintojaan in-
novaatioprojektin, jossa eri alojen opiskelijat voivat yh-
distää tietonsa ja taitonsa ja kehitellä jotain aivan uutta.
Teollisen muotoilun ja sisustusarkkitehtuurin kurssilaiset 
esittelivät lokakuussa kolme työtään, joiden lähtökohta-
na olivat aulatilan opasteet ja viestintä, kattoterassi sekä 
kampuksen pyöräkeskus.

Ideat yllättivät, eivät hulluudellaan, vaan valmiudellaan 
ja käytännöllisyydellään! Etenkin kampuksen pyöräkes-
kus oli melkeinpä toteuttamista vaille valmis, maltillinen 
mutta oivaltava kokonaisuus.

Alueen yhteinen pyöräkeskus 
Marjut Riihimäen, Merel Furnieren ja Venla Anttilan 
suunnitelmassa maan alta varataan 25 auton paikat ja 
näihin rakennetaan tilat 300 pyörälle. Säilytystilan lisäksi 
kokonaisuuteen kuuluvat pyörän huoltamiseen sopiva ti-
la lainattavine työkaluineen ja varaosa-automaatteineen, 
suihkut ja säilytyskaapit sekä isompien kuormien kuljet-
tamiseen sopivat vuokrapyörät.

Keskuksesta nousevat portaat suoraan kampukseen ja 
kadun varren kahvilaan. Erilaiset lukot aukeavat opiske-
lijoiden kulkukortilla ja alueen asukkaiden HSL-kortilla. 
Maksut hoidetaan maksukorttien lähimaksuominaisuu-
della. Kaikki olemassa olevaa tekniikkaa ja todellisuutta.
”Ylimääräisiä kustannuksia tulee lähinnä ajorampin ra-
kentamisesta pyörille ja kierreportaista, veikkaan että 
hiottuna tämä suunnitelma on mahdollista saada nykyi-
seen suunnitelmaan mukaan”, yksi esitystä seuraavista 
opettajista hehkutti.

Kattoterassipuutarhan kantavana ideana oli luoda mo-
nimuotoinen hengähdyspaikka, tuoda luontoa ja hiljai-
suutta opiskelijoiden ja ympäristön asukkaiden käyttöön.
Aulatilojen opasteet oli kehitelty moniaistilliseksi mo-
dernia digitekniikkaa hyödyntäväksi kokonaisuudeksi. 

Helsinki-kerrostalo oppilastyönä on Helsingin kaupun-
gin rakennusvalvontaviraston ja Aalto-yliopiston yhteinen 
hanke etsiä malli sujuvaan ja kohtuuhintaiseen täydennys-
rakentamiseen.

”Meillä on hyviä kokemuksia Helsinki-pientalosta, Helsinki-
kerrostalolla haetaan tapaa kaupunkimaiseen täydennysra-
kentamiseen - kustannustehokasta mutta arkkitehtonisesti 
hyvätasoista”, rakennusvalvontaviraston virastopäällikkö 
Lauri Jääskeläinen sanoo.

Aalto-yliopisto toteutti kevään aikana neljä oppilastyötä ja 
käynnisti diplomityön. Töihin voivat kaikki kiinnostuneet 
tutustua rakennusvalvontaviraston Tellingissä 14.11. alkaen. 

”Töiden raikkaus ja korkeatasoisuus yllätti. Samoin olem-
me todella tyytyväisiä siitä, että saimme  neljä kiinnostavaa 
konseptia, emme yhdelle määrätylle tontille sopivia taloja”, 
arkkitehti Ulla Vahtera selvittää.

Aalto-yliopiston tilasuunnittelun professori Pentti Kareoja 
puhuu rakennussarjoista, muunneltavista tilamoduuleista. 
”Helsinki-kerrostaloilla voidaan uusia yksipuolista asuntotar-
jontaa. Työt ovat keskenään erilaisia, mutta niitä yhdistää iloi-
suus, tiivis mitoitus ja napakkuus, ehkä jopa tietty kuutiomai-
suus - yksinkertaisuus, joka ei kuitenkaan tarkoita tylsyyttä.”

Rubikin kuutio 
Hanna Vikbergin suunnittelun idea lähti rubikin kuutios-
ta. Syntyi talomalli, joka rakentuu vankan keskiosan ym-
pärille kevyin moduulein.

”Lähtöajatuksena oli ihmisten arjen mukaan joustava asun-
to, ja talomalli jota voidaan muunnella erilaisille tonteille 
sopiviksi kokonaisuuksiksi ja jonka rakentaminen aiheut-
taa mahdollisimman vähän haittaa - mutta tuottaa myös 
iloa ja hyötyä - jo olemassa olevalle asutukselle.”
Hänen mallissaan asukkaat voivat siirtää seiniä vaikka 
päivittäin, ostaa tai myydä lisätilaa naapureilta, talon ma-
teriaali voidaan päättää hankkeittain ja suurin osa raken-
teista tuoda rakennuspaikalle valmiina.

”Olemassa olevaa rakennustekniikka luovasti hyödyntäen 
ja yksinkertaistaen.”

Tv-persoona, malli, kokki ja laulaja 
reissaa paljon maailmalla. Ehkä juu-
ri siksi rakkain paikka on lapsuuden 
kaupunginosa. Vuosaari on täynnä 
muistoja tutuilta huudeilta, paikoilta, 
joissa on leikitty, koettu jalkapallouran 
kohokohdat ja käyty koulua.  Chafak 
on mukana Helsingin kaupungin valo-
kuvakilpailussa, jossa kaupunkilaiset 
voivat kuvata itselle tärkeitä ja viihtyi-
siä paikkoja esikaupungissa.
 
Vuoden Miss Suomi 2012 on onnellinen, 
että hän voi asua edelleen Vuosaaressa ja 
nähdä päivittäin lapsuuden ja nuoruuden 
muistorikkaita paikkoja. Tosin ympäristö 
on nyt aivan toinen kuin Chafakin lap-
suudessa.

”Kahdessakymmenessä vuodessa Vuosaa-
ri on kasvanut valtavasti. Paljon uusia ih-
misiä, kokonaisia asuinalueita, uusia ran-
toja. Metro tuli 1998 ja samoihin aikoihin 
kauppakeskus Kolumbus.”

Sara Chafak muistaa Aurinkolahden asuin-
alueen siltä ajalta kun se oli kokonaan 
metsää. Rantametsiköt olivat lasten leik-
kipaikkoja.

”Liikunnassa täällä on kaikki”
Chafak pelasi 10 vuotta jalkapalloa, joista 
7 vuotta FC Viikingeissä. 

”Aina löytyi treenitiloja. Oli monta ulko-
kenttää, lämmitetty sisähalli ja ulkohalli”, 
muistelee Sara Chafak.

Omaa kokkiohjelmaa televisiossa vetävä, 
kiireinen malli ehtii yhä nauttia Vuosaa-
ren liikuntamahdollisuuksista, vaikka jal-
kapallo on jäänyt. 

”Rullaluistelureitit ovat loistavat, Uute-
lassa on upea luontopolku ja kuntosalini 
on tosi kähee. Tämä on saari, joten rantoja 
riittää. Niistä olen aina pitänyt kovasti.”

Chafakille Vuosaari on kuin oma kaupun-
kinsa. Sitä hän kiittää, että sieltä löytyy kui-
tenkin rauhallisia ja hiljaisia paikkojakin. 

”Vuosaaressa on kaikki mitä elääkseen 
tarvitsee – ja kaikki lähellä.” 

Esikaupunki-sana tuo Chafakille mieleen 
kaupungin alun. Entä 70-luvulla käyttöön 
otettu lähiö-sana?

”Lähiö on paikka missä itse olen, omat 
huudit”, sanoo Sara Chafak.

”Kesän jälkeen Laajasalon os-
tarilla kokoontuneesta nuo-
risojoukosta aiheutui häi-
riöitä. Pääsimme heti 
ongelmaan kiinni so-
siaalisessa medias-
sa toimivan pai-
kallisten äitien 
yhteisön avul-
la. Siellä oltiin 
huolestunei-
ta ja heiltä 
saimme tie-
tää keistä 
nuorista on 
kyse. En-
nen kuin 
tilanne pa-
heni tai tu-
li rikoksia, 
poliisi kävi 
jututtamas-
sa kyseisiä 
nuoria ja me-
no rauhoittui”, 
kertoo Jari Tapo-
nen Helsingin po-
liisilaitokselta.

Toinen tuore esimerkki ak-
tiivisista asukkaista on Kon-
tulasta. Maahanmuuttajataustai-
set nuoret olivat aiheuttaneet häiriö-
tä ostarilla ja paikallinen yhdistys Konsom, 
jossa on kontulalaisten somalinuorten vanhempia, otti 
poliisiin yhteyttä ja kysyi, mitä he voivat tehdä. Helsingin 
poliisilaitos antoi heille koulutuksen siitä, mitä he saa-
vat tehdä ja mitä eivät. Vanhemmat aloittivat partioinnit 
ostoskeskuksessa ja kävivät siellä keskusteluja nuorten 
kanssa. Partiointi jatkuu, vaikka tilanne on Taposen mu-
kaan paljon parempi.

Vanhempi esimerkki on Ruusulankadulle Töölöön raken-
netuista päihdekuntoutujien asunnoista. Ne aiheuttivat 
aluksi paljon häiriöitä alueella.

”Häiriöt ovat vähentyneet asukkaiden mielestä. Poliisi 
kyllä käy paikalla yhtä usein kuin ennenkin, mutta päih-
teetöntä elämää opettelevat ottavat muut asukkaat nyt 
paremmin huomioon. Osapuolet ovat tottuneet toisiin-
sa”, sanoo Taponen.

”Meihin voi ottaa yhteyttä”

Jari Taponen työskente-
lee pari vuotta sitten  

perustetussa ennal-
ta estävän toimin-

nan yksikössä. 
Siinä pyritään 

vaikuttamaan 
sekä turvalli-
suuden tun-
teeseen että 
itse turval-
lisuuteen. 

Yksikkö 
selvittää 
järjestys-
tä ja tur-
vallisuut-
ta vaaran-

tavia ilmi-
öitä yhteis-

työssä pai-
kallisten toi-

mijoiden kans-
sa. Tieto siitä, että 

yksikköä tarvitaan 
jollakin alueella voi 

tulla poliisin omista ha-
vainnoista, koulusta, alu-

een viranomaisilta, asukkailta 
ja myös sosiaalisen median kaut-

ta. Joka alueella on yksi sosiaalisessa  
mediassa vaikuttava poliisi.

Nykypelot 

Erityisesti juna- ja metroasemat ovat Helsingissä paikko-
ja, jotka koetaan turvattomiksi , yleensä päihtyneiden ja 
nuorisoporukoiden vuoksi. 
 
Tosin nuorisojengejä Taposen mukaan ei Helsingissä ny-
kyisin ole. 50 – 60 -luvuilla oli kaupunginosien nuorisojen-
gejä, joiden välienselvittelyssä käytettiin usein väkivaltaa.

”Todellinen turvallisuus ja turvattomuuden eivät kulje käsi 
kädessä. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat hyvin sub-
jektiiviset asiat kuten oma elämäntilanne, toimeentulo ja 
työttömyys. Myös ikä saattaa vaikuttaa turvallisuuden tun-
teeseen. Tuoreen tutkimuksen mukaan ihmiset pelkäävät 
enemmän esimerkiksi työttömyyttä kuin rikoksen uhriksi 
joutumista”, sanoo komisario Jari Taponen.

”Asun maailman 
parhaalla saarella”

Tulossa #liketälähiötä 
–valokuvakilpailu 12.1.–2.3.2015
Palkintona Ipad

Ota valokuva itselle tärkeästä ja viihtyisästä paikasta jossakin 
Helsingin esikaupungissa. Sinun huudisi voi olla asuinympä-
ristö tai liittyä harrastuksiin, kavereihin, opiskeluun, vapaa-
aikaan. Lataa kuva instagramiin ja laita siihen #liketälähiötä 
ja lyhyt kuvaus miksi pidät kuvaamastasi paikasta.
 
Valokuvia voi äänestää Lähiöprojektin verkkosivulla 
www.lahioprojekti.hel.fi. Valokuvakilpailun voittaja saa Ipadin ja 
kaikkien kuvia äänestäneiden kesken arvotaan elokuvalippuja. 

Kilpailuaika 12.1.-2.3.2015
Järjestäjä: Helsingin kaupungin lähiöprojekti, nuoriso- 
asiainkeskus ja liikuntavirasto

Kilpailu on avoin kaikille 13-vuotiaille helsinkiläisille ja sitä 
vanhemmille. Säännöt julkaistaan Lähiöprojektin verkkosivul-
la. Seuraa ilmoittelua valokuvakilpailusta. 

Kaupunkikulttuuri 
murroksessa

Tule ottamaan selvää mikä on ajankohtaista Itäkeskuksessa 
ja lähialueilla. Helsingin kaupunki järjestää kaikille asuk-
kaille avoimen tilaisuuden Stoan aulassa 11.11. klo 16-19.
Messuilla voit keskustella sekä kaupungin asiantuntijoi-
den että paikallisten järjestöjen edustajien kanssa. Mu-
kana on muun muassa maineikas Puotila-seura.

”Uskomme talkoohenkeen ja yhteisöllisyyteen. Koke-
muksesta tiedämme, että muutos tarvitsee taakseen se-
kä asukkaat että kaikki alueen toimijat ”, puheenjohtaja 
Pirjo-Liisa Kangasniemi sanoo.

Puotila-seura on huolissaan alueen nuorista ja huume-
ongelmasta, joka aiheuttaa levottomuutta ostarilla ja 
asunnoilla. ”Poliisi yksinään on aika voimaton, mukaan 
tarvitaan vanhemmat, opettajat, ostarin yrittäjät ja liuta 
lähialueen viranomaisia.”

Huolten rinnalla luvassa on myös hyvää: talkoovoimin 
pyöritettävä asukastila ostarille nettikahviloineen ja lap-
siparkkeineen.

Lähiöprojektin päällikkö Tero Santaoja lupaa, että mes-
suilla ei pönötetä! ”Tervetuloa juttelemaan esimerkiksi 
metroaseman hankkeista, Östersundomin tilanteesta tai 
Kehä ykkösen ja Itäväylän risteyksen rakentamisesta.”

11.11. klo 16 –19 Esikaupunkimessut Stoassa (Itäkeskus)
Lisätietoa: www.lahioprojekti.hel.fi/ajankohtaista

Mitä Stadi duunaa idässä?

Ensimmäiset mallit Helsinki-kerrostalolle

Sara Chafakille Vuosaaressa on kaikki Asukkaat ja poliisi yhteistyössä

Puotilan kartanon kunnostus on Puotila-seuran ja paikallisten yrittäjien 
yhteinen ylpeyden aihe. Paikalliset asukkaat ovat jo löytäneet upean ravin-
tolan arkilounaat ja sunnuntaibrunssit. Kuvassa Pirjo-Liisa Kangasniemi.

Kuva: Tiina Sandberg

Kampus on kaikille auki

Opiskelijat halusivat koko kampuksen katon hyötykäyttöön – sinne mahtuu 
monta erilaista tilaa, rauhaisasta omenapuutarhasta kahvilaan ja pikku-
mökkeihin, joissa voi levätä tai opiskella itsekseen. 

Kuva: 
Julia Turunen, 

Merja Mähönen, 
Tero Pennanen

Nuoret tekevät vähemmän Helsingissä rikoksia kuin ennen. Mutta turvattomuuden tunne  
ostoskeskuksissa ja asemilla on lisääntynyt. Asukkaat ovat tarttuneet toimeen ja auttaneet 
poliisia rauhattomuuden hillitsemisessä.

Toistaiseksi poliisilla 
on syytä hymyyn, sillä 
Suomessa kansalaiset 

luottavat poliisin 
eniten koko maailmassa. 

”Meistä itsestämme 
on kiinni, luotetaanko 

meihin”, sanoo komisario 
Jari Taponen

14.11. alk. näyttely/Helsinki-kerrostalo oppilastyöt, 
Tellinki (Siltasaarenkatu 13, 6 krs)
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Lähiöprojekti tukee Helsinki-kerrostalon edistämistä 
erityisesti esikaupungeissa.

KUVA: HANNA VIKBERG


