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Asuminen tutkimusaiheena on jatkuvasti ajankohtainen, mutta juuri tänä keväänä 2004 teema on ollut Helsingissä erityisesti
esillä. Koko kaupungin rakentamista konkreettisesti ohjaava yleiskaava 2002 hyväksyttiin valtuustossa edeltävän vuoden lopulla.
Uuden asunto-ohjelman valmistuttua ohjaamaan tulevan rakentamisen suunnittelua, on keskustelua asuntopoliittisista linjauksista
käyty vilkkaasti valtuustoa myöden. Lisäksi esillä ollut on seutuyhteistyö, joka tulenarkana aiheena herättää mielipiteitä suuntaan
jos toiseenkin.

Helsingin yliopiston suunnittelumaantieteen cum laude- opintojen ”Aluesuunnittelun soveltava tutkimus” -kurssilla olikin
tänä vuonna loistava tilaisuus tarttua asumisen teemaan suunnittelun arvioinnissa. Tutkimuskohteena oli Itä-Helsinki, johon
kurssilaiset olivat aiheena jo aiemmin keväällä tutustuneet. Alueen valinta oli mainio, sillä Itä-Helsinki näyttäytyy voimakkaasti
kehittyvänä ja kehitettävänä asuinalueena nykyisten ja tulevien muutospaineiden alla.

Itä-Helsingin suunnittelun arviointi antoi kurssilaisille mahdollisuuden yhdistää aiemmin opiskeltuja asioita konkreettiseen ja
tarpeelliseen tutkimustyöhön. Intensiivikurssi huipentui huhtikuun lopulla järjestettyyn seminaariin, jossa ajatuksia vaihdettiin
Helsingin asumisesta kiinnostuneiden suunnittelijoiden, tutkijoiden, päättäjän ja asukasvaikuttajan kesken. Seminaarissa syntynyt
keskustelu toi esille tuoreita ideoita ja ajatuksia Itä-Helsingin asumisesta.

Haluaisimmekin kiittää yhteistyöstä kaikkia haastateltuja, seminaariin osallistujia ja muita asiasta kiinnostuneita. Toivomme
tutkimuksen osoittavan asumiseen liittyvien kysymysten moninaisuuden sekä avaavan keskustelua jatkossa laajemminkin.

Elävä asuinalue on asukkaiden toive sekä suunnittelijoiden ja päättäjien päämäärä. Itä-Helsinki näyttäytyy arvioinnin perusteella
maineestaan huolimatta hyvänä paikkana elää. Se tarjoaa ihmisille elävän ja kehittyvän ympäristön, mutta nähtäväksi jää miten
Itä-Helsinki tulevaisuudessa kehittyy ja elää.

Keväisessä Helsingissä 6.5.2004
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Jenni Puustinen
Jenni Väliniemi
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Suunnittelun arvioinnissa on kolmen tasoisia tavoitteita. Tiukin niistä on tilivelvollisuus. Sellaisessa tapauksessa työn rahoittaja
haluaa tietää, vastaavatko tulokset asetettuja tavoitteita. Tulosvastuun arviointi onkin parasta teettää ulkopuolisella, jolla ei ole
houkutusta selittää asioita parhain päin, vaan antaa kylmien tosiasioiden, mieluusti numeroiden puhua puolestaan. Silloin kun
rahoittaja on jossakin kaukana, esimerkiksi Brysselissä, arvioinnin pontimena onkin yleensä tilivelvollisuus.

Organisaation halu kehittää omaa toimintaansa johtaa toisenlaiseen arviointiin. Varsinkin ulkopuolisen konsultin rooli on
tällaisessa kehittämisarvioinnissa toisenlainen. Joskus ulkopuolisia ei tarvita lainkaan, mutta yleensä menetelmänä on ohjattu
itsearviointi. Konsultti neuvoo osalliset arvioimaan omaa toimintaansa, ja nostaa itse käsittelyyn mukaan sellaisiakin näkökulmia,
jotka osalliset syystä tai toisesta ovat halunneet sivuuttaa. Konsultti tekee yhteenvedon eri osapuolten tulkinnoista, jonka jälkeen
vastuu siirtyy takaisin toimintaansa kehittävälle organisaatiolle. Koska kannettu vesi ei pysy kaivossa, osallisten on itse sisäistettävä
arvioinnin tulokset ja laadittava niihin perustuvat kehittämisohjelmat. Jos oma kehittämishalu puuttuu, arviointiraportteihin
suhtaudutaan torjuvasti, eikä mitään toimenpiteitä esitetä.

Kolmannella tasolla oletetaan, että arvioitava toiminta paranee sitä mukaa kuin toimijoiden tietoisuus omasta työstään ja sen
kontekstista paranee. Metodisesti tällainen arviointi rinnastuu mihin tahansa kriittiseen yhteiskuntatutkimukseen. Jos kaksi
edellistä arvioinnin tyyppiä näyttäytyvät ajoittaisina projekteina, joita toistetaan silloin tällöin, tietoisuuden parantamiseen
tähdätään yleensä jatkuvasti. Organisaatio tutkii työtään ja toimintaympäristöön itse, ja teettää tarvittaessa ulkopuolisilla
konsulteilla lisäselvityksiä. Soveltavan tutkimuksen harrastajat esimerkiksi yliopistoissa puuttuvat tällä tavalla ympäröivän
yhteiskunnan toimintaan, vaikka mitään toimeksiantoa ei siitä suunnasta olisi tullutkaan. Näin on asianlaita tässäkin tutkimuksessa,
jossa Itä-Helsingin suunnittelua lähestytään kysymällä sen tarkoituksenmukaisuutta erityisesti asumisen näkökulmasta.
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Yhteistoiminnallisessa kaupunkisuunnittelussa
tilivelvollisia on hyvin paljon, ja monet heistä joutuvat
osaltaan myös maksajan rooliin. Tulosvastuuta on hankala
määritellä muuten kuin tavanomaisen demokratian
puitteissa, joissa toimihenkilöitä palkataan ja erotetaan
sekä valtuutettuja valitaan uudelleen tai ollaan
valitsematta. Äänestäjät ja veronmaksajat voivat myös
hoitaa tehtävänsä jaloillaan siirtymällä toiseen kuntaan.
Tämä toimintamalli lienee syytä hyväksyä jatkossakin
kaupunkisuunnittelun arviointimenetelmäksi
tilivelvollisuuden osalta. On vain pidettävä huolta siitä,
että paikallinen demokratia toimii ja itsenäisiä kuntia
riittää asukkaiden valittaviksi. Helsingin
metropolialueella tämä arviointi tuottaa juuri nyt sellaisen
tuloksen, että Pääkaupunkiseudun kunnat menettävät
asukkaita ja niin sanotut kehyskunnat saavat
muuttovoittoa. Parhaan arvion saa Kirkkonummi.

Myös kehittämisarviointi on yhdyskuntasuunnittelussa
perin monitahoinen tehtävä. Uusi maankäyttö- ja
rakennuslaki on lisännyt mutkikkuutta entisestään, kun
osallisten oikeuksia on selvästi laajennettu. Arvioinnin
näkökulmasta tämä tuo osallisille myös velvollisuuksia.
Tosin nuo velvollisuudet ovat lähinnä moraalisia, eikä
huonon vaikuttamisen seurauksia yleensä koeta omaksi
syyksi. Niinpä motivaatio oman toiminnan kehittämiseen
ei kansalaisyhteiskunnan puolella tavallisesti kasva niin
vahvaksi, että se johtaisi mihinkään. On aika vaikea
kuvitella nykyoloissa sellaista kaupunkisuunnittelun
ohjattua itsearviointia, jossa kaikki lakisääteiset osapuolet
olisivat täysipainoisesti mukana. Joukko paisuu aika
suureksi, kun mukaan pitäisi saada niin alueen
maanomistajat kuin ne, joiden asumisen, työntekoon tai
muihin oloihin suunnittelu saattaa huomattavasti vaikuttaa
sekä myös ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
käsitellään. Lakisääteisen osallistumis- ja
arviointisuunnitelman puitteissa sopivat menettelytavat
ilmeisesti pitäisi kehittää, mutta toistaiseksi tulokset ovat
olleet vaatimattomia.

Itä-Helsingin suunnittelun tilanteessa 2004 arvioinnin
tavoitteena voi siis olla vain tietoisuuden lisääminen. Se
on myös sopiva tavoite yliopistossa tehtävälle
tutkimukselle. Asumisen näkökulma tekee siitä eritäin
ajankohtaisen, onhan asunto-ohjelma vuosille 2004 - 08
kovan poliittisen väännön jälkeen juuri saatu aikaan. Voisi
kuvitella, että tuon julkisuuttakin kiitettävällä tavalla
saaneen prosessin jälkeen tietoisuudessa ei olisi
valittamista, ja joidenkin kysymysten kohdalla näin
varmaan myös on. Mutta kun ongelma alueellistetaan Itä-
Helsinkiin, tulkinta muuttuu. Poliittinen kiista kärjistyi
yleisiin periaatteisiin, jotka ovat samat kaupungin kaikissa
kolkissa. Siinä ei puitu juuri lainkaan sitä, miten hyväksytty
ohjelma kohdentaa asuntopolitiikan eri kaupunginosiin.

Sektorisuunnittelun alueellisen kohdentamisen
ydinkysymys on, miten se liittyy paikallisesti muuhun
suunnitteluun. Tässä tutkimuksessa yritetään ottaa tuo muu
suunnittelu haltuun, ja istuttaa asuminen siihen kehykseen.
Neljästä tutkijaryhmästä ensimmäinen keskittyy
suunnittelun maantieteelliseen asiayhteyteen, kuvaamaan
Itä-Helsinkiä asuntoalueena. Koska kaikki tulkinnat ovat
kontekstisidonnaisia, niitä ei tässä tapauksessa voi tehdä,
ellei tiedä, mikä missä ja millainen Itä-Helsinki on.

Toisen tutkijaryhmän tehtävänä on hahmottaa nykyinen
suunnittelu osana pitkää kehitystä. Kaupunkisuunnittelu
ei lähde koskaan ihan tyhjästä, vaan aina on kysymys
vanhojen suunnitelmien muuttamisesta. Tämän päivän Itä-
Helsinki on rakentunut vaiheittain erilaisten suunnitelmien
toteutuksesta sen jälkeen, kun alue liitettiin Helsingin
kaupunkiin. Kaikilla näillä historiallisilla kerrostumilla on
oma logiikkansa, joka asettaa reunaehtoja seuraaville.
Historiallinen konteksti on siis tulkinnan kannalta yhtä
tärkeä kuin maantieteellinenkin.

Kaksi muuta tutkijaryhmää joutuvat sitten käymään käsiksi
varsinaiseen asiaan, tulkitsemaan nykyistä suunnittelua ja
sen tarkoituksenmukaisuutta asumisen kannalta. Tehtävä
on jaettu kahtia, koska suunnittelun taustalta löytyy
kahdenlaista rationaalisuutta. Toisessa kehitys kytkeytyy
läheisesti taloudelliseen kilpailukykyyn, usein nimenomaan
kasvuun. Toinen nostaa päällimmäiseksi ympäristö-
kysymykset. Nämä molemmat pitäisi tosin yhdistää
kestävän kehityksen velvoitteen mukaisesti, mutta
käytännössä se näyttää onnistuvan vain kahdenlaisen
rationaalisuuden vuoropuheluna. Tarkoitus on, että
tutkimusten tulkinnat menisivät siinä määrin lomittain, että
Itä-Helsingin suunnitteluun voitaisiin lopussa esittää
joitakin suosituksia nimenomaan kestävän kehityksen
kannalta.
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sekä sosiaalisissa että fyysisen ympäristön oloissa. Tarkoituksenamme on
kuvata Itä-Helsinkiä sekä tilastollisesti että toisaalta asukkaiden ja päättäjien
näkökulmista. Lisäksi vertasimme Itä-Helsinkiä suhteessa Helsingin
naapurikuntiin, muutamaan muuhun Suomen kaupunkiin sekä toisiin
pohjoismaiden pääkaupunkeihin. Itä-Helsinkihän vastaa asukasluvultaan jo
Suomen mittakaavassa kokonaista kaupunkia. Tilastollisen tarkastelun
kohteena ovat väestötilanteen osalta olleet väestönmuutokset ja työssäkäynti
sekä asukasrakenne. Itse asumisen suhteen olemme tarkastelleet
asumismuotoja ja olosuhteita.

Itä-Helsinki on painottunut selkeästi asuinalueeksi ja nimenomaan vuokra-
asuntovaltaiseksi asuinalueeksi. Toisaalta alueen sisällä on suuriakin eroja
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Itä-Helsinki käsittää Helsingin itäisen ja kaakkoisen
suurpiirin (Kuva 1.), joista ensimmäisessä on noin 48 000
asuntoa ja jälkimmäisessä 24 000. Asukkaita alueella on
puolestaan 144 500 asukastiheyden ollessa keskimäärin
2263 asukasta/m2 (Tieke 2004a: 5). Luonnon-
maantieteellisesti tarkasteltuna tärkeitä ja Itä-Helsinkiä
luonnehtivia piirteitä ovat merenläheisyys, pitkä
rantaviiva, metsät sekä virkistys- ja luonnonsuojelualueet.
Laajoja viheralueita on kaksi: Vuosaaren ulkoilupuisto ja
Kaakkoinen meri- ja kulttuuripuisto, joka ulottuu
Laajasalosta Mustavuoren luonnonsuojelualueelle. Alue
on vanhaa kulttuurimaisemaa ja alueella on ollut paljon
peltoja ja myös istutettuja jalopuumetsiä (Söderholm
2004).

Asuntoalueena Itä-Helsinki on oikeastaan varsin uusi, sillä
ennen 1950-lukua alueelle rakennettiin hyvin vähän.
Seudulla on ollut kartanoita kuitenkin jo 1500-luvulta
lähtien, joista 11 on säilynyt. Kartanot tuovat esille
asumiseen liittyvän kulttuurihistorian. 1900-luvun alussa
Itä-Helsingistä tuli huvila-aluetta rikkaamman väestön
halutessa pois Helsingin keskustasta. Tuolloin

yhtenäisimmät alueet olivat Marjaniemi ja Kulosaari, mutta
asutus levisi kaikkialle rannikolle Laajasalosta Vuosaareen
(Söderholm 2004). 1950-luvulla rakennettiin kaksi
kolmasosaa nykyisestä Länsi-Herttoniemestä. Myöhempiä,
pääosin 1960-luvun lähiöitä, ovat Kulosaari, Puotila, Keski-
Vuosaari, Kontula ja Myllypuro. Itä-Helsingissä on myös
uudempia asuinalueita, joista mainittakoon Kurkimäki,
Kivikko, Herttoniemenranta, Meri-Rastila, Aurinkolahti ja
Kallahti (Tieke 2003: 8).
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Itä-Helsingille leimallisia huoneistotyyppejä ovat kaksiot
sekä kolmiot. Kolmio on yleisin huoneistotyypeistä alueilla,
joilla on runsaasti aravavuokra-asuntoja, kuten Kontulassa,
Vesalassa, Meri-Rastilassa ja Myllypurossa. Asuntojen
keskimääräinen koko Itä-Helsingissä on 66 m2. Asunnoista
pienimmät (50-59 m2) sijaitsevat Roihuvuoressa, Puotilassa
ja Herttoniemessä. Muilla alueilla asunnot kuuluvat
luokkaan 60-89 m2, kun taas Tammisalossa, Jollaksessa ja
Marjaniemessä asunnot ovat kooltaan 90 m2 jopa 180 m2

(Klinga 2001: 11; Tieke 2003: 9,11).
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Kuva 1. Tutkimusalue Helsingin itäinen ja kaakkoinen suurpiiri (Helsingin suurpiirit 2004; Tieke 2002a soveltaen).
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Kerros- ja rivitalot ovat yleisin asumismuoto Itä-
Helsingissä ja pientaloja on hyvin vähän useimmilla
asuinalueilla. Esimerkiksi Kivikossa, Hertto-
niemenrannassa, Kontulassa, Itäkeskuksessa sekä
Vuosaaressa Rastilaa lukuun ottamatta pientaloja on
ainoastaan alle yhdeksän prosenttia asuntokannasta.
Omakotitalovaltaisia alueita on Marjaniemen ja
Tammisalon lisäksi Laajasalossa (Tieke 2003: 12-13).

Tammisalon ja Marjaniemen asunnoista vähintään 80
prosenttia on omistusasuntoja. Suhteellisesti eniten
omistusasuntoja on Tahvonlahdessa, Marjaniemessä,
Tammisalossa ja Vartioharjussa, vähiten Kallahdessa ja
Herttoniemenrannassa.

Taulukko 1. Eräitä asumisen muotojen prosentuaalisia osuuksia
Itä-Helsingissä. Arava-asunnot on laskettu myös vuokra-asuntojen
prosenttiosuuteen. (Tieke 2002b: 91).

omistusasunnot   42,9%
vuokra-asunnot yht.   48,3
    joista aravatalot ja   29,2
    kaupungin vuokra-asunnot   24,4
pienasunnot   30,0
pientaloasunnot   15,7

Lukumäärällisesti paljon vuokra-asuntoja on Kontulassa,
Kivikossa sekä Herttoniemen alueilla suhteellisen
osuuden ollessa suurinta Santahaminassa, jossa asuu
puolustusvoimain henkilökuntaa. Itäisen ja kaakkoisen
suurpiirin vuokra-asunnoista kaupungin vuokra-asuntoja
on noin puolet (Tieke 2003: 13-14).

On todettavissa, että Helsingissä yleensä asutaan melko
ahtaasti. Itä-Helsingissä asumisväljyys oli keskimäärin
31,8 m2/hlö vuoden 1998 lopulla (Klinga 2001: 11).
Alueelta löytyy sekä ahtaita että selvästi väljempiä
asuinalueita. Marjaniemi, Tammisalo ja Kulosaari (yli 40
m2/as.) ovat Itä-Helsingissä poikkeuksia ja sijoittuvat
kymmenen väljimmän helsinkiläisalueen joukkoon, kun
taas erityisen ahtaita asumisväljyydeltään ovat
Santahamina, Kivikko ja Meri-Rastila (28 m2/as.)
(Asuminen ja Helsingin alueet 2003: 18). Hintatasoltaan
Itä-Helsingin asunnot ovat luokkaa 1400-1500 euroa/m2

ollen ovat halvimpia koko Helsingissä. Edullisimmat
yksiöt löytyvät Myllypurosta, Pohjois-Vuosaaresta ja
Mellunkylästä. Muuta Helsinkiä keskimäärin kalliimpia
huoneistoja on vain Tammisalon, Jollaksen ja Kulosaaren
osa-alueilla (Klinga 2001: 12; Tieke 2003: 21-22).
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Itä-Helsingissä on erilaisia alueita sosiaalisilta
tekijöiltään. Varakkaat kaupunginosat sijaitsevat
merenrantavyöhykkeellä, lännempänä ja omakotialueilla.
Menestyksen mittarien ollessa koulutus-, tulo-, ja
asumistaso, menestyvinä alueina erottuvat Laajasalo ja
Kulosaari. Itä-Helsingissä on tunnetusti myös toisen
ääripään alueita. Myllypuro, Mellunkylä sekä Vuosaari
ovat kuuluneet pitkään Helsingin ankarimpiin
työttömyysalueisiin (Klinga 2001: 8-9).

Ikärakenne vaikuttaa lisärakentamisen ja -palveluiden
tarpeisiin. Avainryhmiä ovat päiväkoti- ja kouluikäiset
ja toisaalta terveydenhuoltoa tarvitsevat vanhukset. Itä-
Helsingin vanhusten määrä on erityisen suuri
Kulosaaressa, Puotilassa sekä Puotinharjussa, joissa yli
64-vuotiaita on yli viidennes. Muita vanhusten asuttamia
alueita ovat myös vanhat lähiöt Länsi-Herttoniemi,
Myllypuro ja Kontula. Lasten osuus puolestaan on suurin
uudehkoilla asuinalueilla Herttoniemenrannassa,
Kallahdessa sekä Kivikossa, joissa vuonna 2001 alle 7-
vuotiaita oli 15–15,5 %. Vähiten lapsia on edellä
mainituilla vanhusten alueilla (Klinga 2001: 7-8).

Vuodesta 1991 Helsingin ulkomaalaisten määrä on
kasvanut merkittävästi ja vuosikymmenen aikana itäisen
suurpiirin kohdalla määrä viisinkertaistui. Kasvun myötä
vuokra-asuntojen tuotannolle tuli entistä suurempi tarve.
Nykyään Itä-Helsingissä asuu noin 16 000
ulkomaalaistaustaista, joista suurin osa itäisen suurpiirin
alueella. Itä-Helsinkiin ovat muuttaneet erityisesti
venäläiset, virolaiset ja afrikkalaiset. Eniten ulkomaalaisia
on peruspiireistä Myllypurossa, Mellunkylässä ja
Vuosaaressa, joissa prosentuaalinen osuus ylittää
kymmenen prosenttia väestöstä (Klinga 2001: 8;
Hämäläinen 2004).

Itäisessä suurpiirissä ulkomaalaisten asuinolosuhteet ovat
kaupungin heikoimmat ja ahtaasti asuminen on
arkipäivää. Itä-Helsingin ulkomaalaisten keskuudessa
työttömyys on myös yleistä ja koulutus keskitasoa
heikompaa. Helsingin kaupungilla on
ulkomaalaispoliittinen ohjelma integraation
edistämiseksi, missä painotetaan kaksisuuntaisia toimia
maahanmuuttajien ja kaupungin välillä (Hämäläinen
2004).
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Itäisissä kaupunginosissa asuu Klingan (2001: 15)
mukaan lähes 25 prosenttia helsinkiläisistä, kun
työpaikoista vain 9,1 prosenttia sijaitsee alueella.
Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun työmarkkinoita
leimaa pendelöinti, eli työssäkäynti oman asuinalueen
ulkopuolella. Montén ja Tuomala (2003: 25,27,63)
tulkitsivat saamiaan Uudenmaan työmatkapendelöinnin
tutkimustuloksiaan siten, että miehet käyvät
todennäköisemmin työssä asuinkunnan ulkopuolella kuin
naiset. Lisäksi nuorimpaan ikäryhmään kuuluvat (15–29-
vuotiaat), hyvin koulutetut ja avioliitossa olevat
pendelöivät enemmän kuin vertailuryhmiin kuuluvat,
samoin kuten omistusasujat ja maaseutumaisissa kunnissa
asuvat.  Pääkaupunkiseudulla työssäkäyvät pienituloiset
asuvat pääasiassa alueen sisällä, kun taas alueen
ulkopuolelta työhön saapuvat ovat melko hyvätuloisia.

Taulukon 2 mukaan itähelsinkiläiset käyvät eniten työssä
Helsingin kunnanrajojen sisäpuolella. Toisaalta
itähelsinkiläisten pendelöinti Helsingin ulkopuolelle on
yleisempää kuin itse Itä-Helsingin alueella työskentely.
Itä-Helsinkiin työntekijöitä tulee pääosin muualta
Helsingistä ja kunnan ulkopuolisten työntekijöiden osuus
on suurempi kuin itse itähelsinkiläisten.
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Taulukon 3 mukaan helsinkiläiset käyvät eniten töissä
omassa kunnassaan. Itä-Helsingin kannalta on kuitenkin
merkittävää Itä-Helsingin ja Helsingin työpaikkojen määrän
suhde. Taulukon 3 koko Helsingin työpaikkojen määrästä
(223 681) taulukon 2 Itä-Helsingissä sijaitsevat työpaikat
(34 500) ovat hyvin pieni osa.

Menestyvä Itä-Helsinki-raportin (Kaupunginkanslia 2004)
mukaan Itä-Helsingissä kaupan ala Itäkeskuksen vuoksi,
sekä sosiaali- ja terveysala suuren väestömäärän takia ovat
suhteellisen vahvasti edustettuja ja teollisuustyöpaikkoja on
suhteessa paljon verrattuna koko kaupunkiin. Koska
työpaikat ovat painottuneet näille aloille, saattaa esimerkiksi
IT-alalle koulutettu väestö saada töitä helpommin muualta
pääkaupunkiseudulta.

erittäin vilkasta lähimmän ympäröivän alueen eli muun
Uudenmaan (mukaan lukien Itä-Uusimaa) kanssa (Laakso
1998: 30).  Kun väestön kokonaismuutosta tarkastellaan
vuositasolla, niin vuonna 2003 Helsingin seudun suurimmat
kasvukunnat olivat Tuusula, Kirkkonummi, Nurmijärvi,
Vantaa ja Espoo (Tieke 2004c). Helsinki sen sijaan kärsi
tuolloin muuttotappioita 2935 ihmisen verran (Oksanen
2004).

Muuttoliike painottuu vahvasti nuoriin aikuisiin, jotka ovat
yleensä työ-, perhe- ja asumisuransa alkupäässä ja muutokset
heijastuvat edelleen asumistarpeisiin ja -mahdollisuuksiin
(Laakso 1998: 64). Itä-Helsingissä asukkaiden keski-ikä
vaihtelee voimakkaasti asuinalueen rakennusvuoden
mukaan (Klinga 2001:7). Kuitenkin Itä-Helsingissä on
Espooseen ja Vantaaseen nähden taulukon 4 mukaan paljon
näitä ääripäiden ikäluokkia, mutta Helsingin keskiarvoon
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Edellä mainittujen mittareiden lisäksi olemme pyrkineet
ottamaan vertailussa mukaan tarkasteluun väestönkasvun,
asuntojen saatavuuden sekä yleisen viihtyisyyden.
Vertailuissa on hyvä myös huomioida, että Itä-Helsinki
tutkimusalueena vastaa asukasluvultaan kokonaista
kaupunkia Suomen mittapuulla, kuten taulukosta 4 voi
havaita.
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Sekä luonnollinen että muuttoliikkeen aiheuttama
väestönkasvu on nyt pääkaupunkiseudulla nopeaa.
Laajemmin tarkasteltuna muuttoliike suuntautuu muualta
Suomesta pääkaupunkiseudulle ja toisaalta Helsingistä
ympäröiviin kuntiin. Helsingin seudun muuttoliike on

Taulukko 2.  Itähelsinkiläisten työpaikat ja Itä-Helsingissä työssäkäyvät alueittain (Tilastokeskus, väestönlaskenta 2000).

Itä-helsinkiläisten työpaikat

työlliset työpaikka asuinosa-alueella työpaikka kunnan työpaikka asuinkunnan
muulla osa-alueella ulkopuolella

64 988 3 909 50 041 11 038

Itä-Helsingissä

työssäkäyvät työpaikan osa-alueella muulla kunnan osa- kunnan ulkopuolella
yhteensä asuvia alueella asuvia asuvia
34 500 3 909 20 479 10 112

Taulukko 3. Helsinkiläisten työpaikkojen sijainti
(Tilastokeskus 2004).

Työlliset yhteensä 280 725

Helsinki 223 681

Vantaa 21 309

Espoo 23 005

Kauniainen 471

Kirkkonummi 789

Helsingin seutu 3 390

Turku 581

Tampere 708

Oulu 213
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nähden hieman vähemmän.

Joka neljäs suomalainen asuu Uudellamaalla. Maakunta on
lisäksi Suomen tiheimmin asuttu ja kaupungistunein.
Verrattaessa alueita millä tahansa taloudellisella tai
sosiaalisella hyvinvointia kuvaavalla indikaattorilla, on
Uusimaa maakuntien kärkijoukossa. Tällä on varjopuolensa,
koska huono-osaisuuden kasautuminen on myös yleisempää
kuin maassa keskimäärin (Aro 1998: 24).

Itä-Helsinki eroaa muusta Helsingistä painottumalla
selkeästi asuinalueeksi ja nimenomaan vuokra-
asuntovaltaiseksi asuinalueeksi. Aikoinaan Itä-Helsinkiin
rakennettiin asuntopulaan kerralla kokonaisia lähiöitä, joihin
tuli paljon kaupungin vuokra-asuntoja. Nyt näissä yksityisiä
markkinoita edullisemmissa asunnoissa asuu
helsinkiläisittäin keskimääräistä suurempi osuus juuri
alempia tuloluokkia ja maahanmuuttajia.

Helsingin naapurikunnat Espoo, Vantaa ja Sipoo ovat
luonnollisesti itse pääkaupunkia, Helsinkiä, harvempaan
asuttuja ja asunnot hinnoiltaan edullisempia. Toisaalta niissä
on yleisesti ottaen heikommat julkisen liikenteen yhteydet
ja palveluiden saavutettavuus. Harvempaan asuttuna ja maan
hinnaltaan edullisempana Espoo, Vantaa ja Sipoo ovat
pientalovaltaisempia alueita kuin Helsinki yleensä.
Omistusasuntojen osuus on suurempi naapurikunnissa kuin
Helsingissä. Pääpiirteissään suurimmat esiin tulleet erot Itä-
Helsingin ja muiden Suomen kaupunkien välillä ilmenevät
siinä, että Itä-Helsingissä on eniten vuokra-asuntoja ja
kaupunkimaisempaa asutusta eli kerrostaloja (ks. taulukko
4).
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Itä-Helsingin asuntojen kunto vaihtelee pitkälti
rakentamisvuoden mukaan. Itä-Helsingissä on paljon jo
jonkin verran ikääntynyttä 1960- ja 70-luvuilla isoina
kokonaisuuksina rakennettua kantaa ja toisaalta aivan uutta
tuotantoa. Asuntokannan kunto voi osaltaan vaikuttaa
yleiseen viihtyvyyteen alueella.

Helsingissä on jo ollut merkkejä siitä, että väestön
keskittyminen ja kaupungin asuntojen suuri osuus sekä
siihen liittyvät mahdolliset sosiaaliset ongelmat voivat
vaikuttaa viihtyisyyteen ja turvallisuuden tunteeseen. Itä-
Helsingissä ratkaisuna ilmenneisiin ongelmiin on kokeiltu

asumisneuvojatoimintaa ja fyysisen asuinympäristön
viihtyisyyden lisäämistä muun muassa lähiöprojektin avulla.
Asumisneuvojakokeiluja on ollut viime vuosina Vantaan ja
Itä-Helsingin vuokrataloissa. Monet sosiaalista
syrjäytymistä ilmaisevat ongelmat, kuten työttömyys,
maahanmuuttajia koskevat ongelmat sekä päihde- ja
mielenterveysongelmat tulevat ensivaiheessa ilmi
asuinyhteisössä. Asumisneuvojatoiminnalla voidaan puuttua
tavallista aikaisemmin ja samalla saada sekä taloudellisia
että toiminnallisia etuja. Asumisneuvojahanke osana Urban
II-yhteisöaloiteohjelmaa, jonka tarkoituksena on torjua
syrjäytymistä ja lisätä elinvoimaisuutta nimenomaan Itä-
Helsingissä (Hietikko 2004: 7).

Asukasvalintaperusteet kaupungin vuokra-asuntoihin ovat
pitkälti samoja pääkaupunkiseudun kunnissa. Niiden
mukaan kaupunkien vuokra-asunnot on tarkoitettu
ensisijaisesti tukemaan omassa kunnassa jo asuvien
asukkaiden asunnonsaantia ja asukasvalinnassa otetaan
huomioon myös hakijan pääkaupunkiseudulla sijaitseva
työpaikka (Vantaan kaupunki 2004).

Espoossa kaupungin vuokra-asuntokanta on yli 13 000
asuntoa. Viime vuosina noin puolelle hakijoista on voitu
osoittaa asunto. Tarjolla on erityisesti 3-4 -huoneen asuntoja,
joita voi saada hyvinkin nopeasti (Espoon kaupunki 2004).
Vantaan vuokra-asuntokannasta vain vajaa kolmannes on
kunnallisia vuokra-asuntoja eli tällä hetkellä noin 9000
asuntoa (Vantaan kaupunki 2004). Helsingin kaupungin
kiinteistöyhtiöissä on noin 43 000 aravalainoitettua vuokra-
asuntoa, joissa asuu noin 88 000 vuokralaista (Helsingin
kaupunki 2004). Pääkaupunkiseudun kuntien asumisen
suunnittelua on vaikeuttanut yhteistyön kankeus muidenkin
kuntien kuin Sipoon ja Helsingin välillä (Tuohimaa 2003).
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Helsinki kuuluu metropolien pienimpiin 1-1,5 miljoonan
asukkaan kaupunkeihin. Seutukehityksen osalta Helsinki
kehittyy samaan suuntaan kuin useimmat muut pohjoismaat;
kehysalue kasvaa selvästi kaupunkia nopeammin.
Ainoastaan Oslossa tilanne on lievästi päinvastoin.
Kööpenhaminassa kaupungin väkiluku kääntyy jopa laskuun
vuoteen 2010 mennessä. Reykjavikin kehysalueen kasvu
on lähes nelinkertainen kaupunkiin verrattuna. Tukholmassa
kehysalue kasvaa vain hieman nopeammin kuin itse
kaupunki (Tieke 2004d).

Taulukko 4.  Itä-Helsinki verrattuna Helsingin naapurialueisiin ja muutamiin muihin Suomen kaupunkeihin (Tieke 2004b; Tilastokeskus 2004; Tieke
2002b).

 Oulu   124 588     9 / 11 %  48 / 42 %   61 / 37 %

asukasluku 2002        alle 6v./yli 65v. 2002      omistus-/vuokra-asunnot 2000            krs/pientalot 2000

Itä-Helsinki 142 676              6 / 9 % 42 / 49 % 83 / 16 %
Helsinki 559 718   15 / 7 % 43 / 47 % 86 / 13 %
Vantaa 179 856    6 / 6 % 56 / 37 % 62 / 38 %
Espoo 216 836    4 / 2 % 56 / 36 % 56 / 43 %
Sipoo 17  760            10 / 12 % 79 / 16 % 82 / 16 %
PKS 964 953    5 / 4 % 50 / 44 % 58 / 41 %
Turku 174 618    7 / 16 % 49 / 39 % 71 / 26 %
Tampere 199 823    7 / 15 % 51 / 38 % 72 / 26 %
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Väestönkasvun kärkikaupunkeja Euroopan metropoleista
olivat 1990-luvun jälkipuolella Helsinki, Dublin, Oslo,
Pariisi ja Tukholma, joissa kaikissa väestö lisääntyi yli
prosentin vuodessa. Väestönkasvun osatekijä kaikissa
nopeasti kasvaneissa metropoleissa oli muuttoliike (Laakso
2001).

YTV:n ennusteen mukaan Helsingin seudun väestö kasvaa
vuoden 2025 loppuun mennessä 1,5 miljoonaan. Väestön
ikärakenne on vuonna 2025 seudulla tuntuvasti vanhentunut,
mutta se on silti huomattavasti muuta maata nuorempi.
Tällainen väestön ja työpaikkojen sekä asumisväljyyden
kasvu edellyttävät myös runsaasti uutta rakentamista. Vaikka
yhdyskuntarakenne eheytyy merkittävästi monilla alueilla
pääkaupunkiseudun sisällä, suuntautuu nopein väestönkasvu
tulevaisuudessa seudun reunaosiin (Karjalainen 2003).

Vaattovaaran (2001: 9) mukaan Helsingin seutu olisi vuoden
2001 tietojen valossa kansainvälisesti vertaillen
poikkeuksellisen heterogeeninen ja sosiaalisesti
tasapainoinen kaupunkialue ja tämä olisi paljolti seurausta
maassamme harjoitetusta sosiaali- ja asuntopolitiikasta.
Ikärakenteeltaan Helsinki itäisine osineen vaikuttaa taulukon
5 mukaan muiden Pohjoismaiden pääkaupunkeja
nuoremmalta. Itä-Helsingissä vanhuksia on pohjoismaista
keskiarvoa vähemmän, ja toisaalta myös lapsia vähemmän.
Helsingin seudulla tulomuuttajista on suuri osuus kotoa

Tilastollisesti tarkasteltuna Itä-Helsinki on segregoitunut
monilta osa-alueilta muita Helsingin alueita heikommaksi
(Tieke 2004a). Itä-Helsingin alueet ovat kuitenkin keskenään
hyvin erilaisia sekä iältään että ympäristöltään. Asutuksen
vaihdellessa huvilayhdyskunnista kerrostalolähiöihin ja
pientaloalueisiin sekä merenranta-alueista sisämaahan, on
alueesta arvioita yhtä monia kuin on arvioitsijoitakin.
Mielipiteet samastakin kaupunginosasta saattavat vaihdella
runsaasti esimerkiksi asukkaan elämäntilanteen mukaan.
Jokaisella Itä-Helsingin alueella koetaan olevan sekä
vahvoja myönteisiä että kehitystä vaativia piirteitä.
Asuntoaluetta arvioitaessa tulee muistaa se inhimillinen
seikka, että mikä on toiselle erittäin myönteinen puoli
asuinalueesta, saattaakin toisen silmissä näyttäytyä huonona
ja ongelmallisena. Asukkaiden suhde ja mielipiteet
ympäristöönsä muuttuvat myös nopeasti, jos esimerkiksi
oman kodin läheisyyteen suunnitellaan tai siellä tapahtuu
uudisrakentamista.
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muuttavia nuoria sekä perheettömiä, kun taas lapsiperheitä
muuttaa pois runsaasti (Laakso 1998: 62).

Taulukon 5 mukaan asumistiheys neliökilometriä kohti on
Helsingissä melko alhainen Tukholmaan ja
Kööpenhaminaan nähden. Tähän liittyvät varmasti
Helsingin suuret viheralueet ja melko väljä rakentaminen.
Samaisen taulukon mukaan Itä-Helsingin kerrostalojen
melko alhainen osuus muihin vertailtaviin kohteisiin nähden
liittyy alueen lähiömäisyyteen; keskusta varmasti nostaa
osuutta. Taulukon 5 perusteella Itä-Helsingin huoltosuhteen
eli huollettavien suhteen työväestöä kohti voi olettaa olevan
parempi pohjoismaiden pääkaupunkeihin nähden. Toisaalta
Helsingin keskiarvo osoittaa, että koko Helsingin tilanne ei
juuri poikkeaisi muista pohjoismaisista pääkaupungeista.

Helsingissä on asumisen varustetaso keskimäärin korkea.
Puutteellisesti varustettujen asuntojen osuus asuntokannasta
on esim. muihin EU:n maiden pääkaupunkeihin verrattuna
vähäinen. (Tieke 2003: 19) Sen sijaan Suomessa
asumisväljyys on Euroopan keskitasoa alhaisempi (Etelä-
Suomen… 2004). Yleisesti asumisväljyyteen vaikuttavat
asuntojen hinnat, hallintamuodot ja talotyyppi (Uudenmaan
… 2003). Helsingin kohdalla asuntojen hinta on varmasti
suurin tekijä.

Asuinalueiden hyvinä ja huonoina pidetyt puolet
näyttäytyvät pitkälti samanlaisina asuinalueista toiseen.
Ihmisten ilot ja huolenaiheet, voimavarat ja turhautumien
aiheuttajat ovat lopulta hyvin samankaltaisia riippumatta
siitä asutaanko Kontulassa vai Kallahdessa (Eronen et al.
2002: 94). Itä-Helsinki voidaan nähdä itsessään pienenä
kaupunkina, joka pitää sisällään ääripäitä ja keskiarvoja.
Siksi Itä-Helsinkiä voidaankin arvioida myös
kokonaisuutena. Asuinalueen mieltämistä kokonaisuudeksi,
varsinkin ulkopuolisten silmissä, kuvastaa myös se, että
julkisuudessa esiintyvät kielteiset mielikuvat koetaan koko
Itä-Helsinkiä leimaaviksi, vaikka uutisointi ei koskisi kuin
yhtä asuinaluetta. Muut kuin itähelsinkiläiset mieltävätkin
alueen yleisesti negatiivisemmaksi kuin itähelsinkiläiset itse,
tämän oletetaan yleisesti johtuvan tiedon puutteesta (Eronen
et al. 2002; Hämäläinen 2004).

 Itä-Helsinki 142 676 2328 6 / 9 % 83 / 16 %
 Helsinki 559 718 3042 15 / 7 % 86 / 13 %
 Tukholma 754 948 4016 7 / 16 % 89 / 11 %
 Kööpenhamina 500 531 5889 8 /13 % 92 / 8 %
 Oslo 512 589 1202 9 / 14 % 87 / 13 %
 Reykjavik 112 411 419 10 / 13 % 70 / 30 %

Taulukko 5. Helsinki asuntoalueena suhteessa muihin pohjoismaihin (Tieke 2002b; Tieke 2004b).

asukasluku 2002      asukkaita/m2 2002      alle 6v./yli 65v. 2002      kerrostalot/pientalot  2000
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Tutkimusten mukaan (Eronen et al. 2002; Hämäläinen 2004)
suuri osa itähelsinkiläisistä on tyytyväisiä asumismuotoonsa.
Tyytymättömyyttä herättää lähinnä kerrostaloasuntojen
pienuus, liian korkeat vuokrat ja huono äänieristys.
Positiivisena nähdään erityisesti vanhojen
kerrostaloalueiden väljä rakennustyyli sekä luonnon
läheisyys. Tyytyväisyys asuinympäristöön onkin suurempaa
kuin itse asumismuotoon. Tyytyväisimpiä ovat koko ikänsä
alueella asuneet sekä omistusasunnossa asuvat.

Asuinalueen hyvinä piirteinä pidetään erityisesti sen
rauhallisuutta, hyviä liikenneyhteyksiä, palvelutarjonnan
monipuolisuutta sekä ”villin ja vapaan” luonnon ja meren
sijaintia oman kodin läheisyydessä. Myös runsaat ulkoilu-
ja liikunta- sekä muut harrastemahdollisuudet koetaan koko
Itä-Helsingin alueen vahvuuksina asukkaiden silmissä.

Asuinalueiden ongelmallisina piirteinä koetaan puolestaan
keskitetty vuokra-asuntokanta sekä monista sosiaalisista
ongelmista kärsivien ihmisten suuri edustus alueella.
Paikoittain myös asuinalueiden turvallisuus huolestuttaa,
erityisesti ostoskeskukset ja metroasemat koetaan yleisesti
levottomina. Näkyvä, alkoholin ja huumeiden käyttö sekä
levottomuus huolestuttavat erityisesti lapsiperheitä, samoin
kuin suuri väestömäärä, liian runsas ja nopea liikenne sekä
melu ja saasteet (Eronen et al. 2002: 77–78).
Kansainvälisyys koetaan pääasiassa vahvuutena.

Itä-Helsingin palveluihin ovat tyytyväisiä lähes kaikki alueen
asukkaat (Eronen  et al. 2002; Hämäläinen 2004).
Palveluiden koetaan olevan monipuolisia ja sijaitsevan
pääsääntöisesti riittävän lähellä kotia. Itäkeskuksen läheisyys
sekä hyvät kulkuyhteydet keskustaan koetaan vahvistavan
palvelurakennetta. Toisaalta lähiökeskuksiin kaivataan
välttämättömien peruspalveluiden, kuten ruokakaupan ja
pankin tai pankkiautomaatin, lisäksi myös julkisia
palveluita. Lasten päivähoitopalvelut sekä perheneuvonta
saavat kiitosta itähelsinkiläisiltä, samoin leikki- ja
asukaspuistojen kunto ja siisteys. Alueen
perusterveydenhuoltoonkin ollaan tyytyväisiä, mutta
erikoissairaanhoitopalvelut ja jonotusajat saavat moitteita.
Ongelmana nähdään lähinnä resurssien puute, parannusta
kaivataan myös erityisesti tiedon saantiin palveluista sekä
nuorisotyön kehittämiseen.

Joukkoliikenne, erityisesti metro, saa asukkailta kiitosta.
Bussilinjoja on monen mielestä kuitenkin vähennetty liikaa,
metron toivotaan kulkevan myöhempään ja metron
liityntälinjoihin kaivataan parannuksia. Yksityisautoilu
koetaan Itä-Helsingissä paikoin vaikeaksi, julkisilla pääsee
kulkemaan paremmin. Vähiten parannettavaa nähdään
kevyen liikenteen mahdollisuuksissa. Vilkkaan
muuttoliikkeen vuoksi useat itähelsinkiläiset kokevat
jonkinasteista juurettomuutta, asukkaiden suuri määrä
vaikeuttaa ihmisten tutustumista toisiinsa ja yhteisöllisyyden
syntymistä asuinalueiden välille ja sisällä. Näiden tekijöiden
poistamiseksi asukkaat toivovat aloitteen tekijäksi jotakin
ulkopuolista tahoa, esimerkiksi sosiaaliviranomaisia
(Eronen et al. 2002: 100). Kirjastoilla ja muilla julkisilla
kohtaamispaikoilla on erityisen suuri merkitys uusille
asukkaille sekä maahanmuuttajille.

Eniten näyttävät huolestuttavan ympäristöasiat.
Itähelsinkiläiset ovat huolissaan metsistä ja merenrannoista,
jotka tulisi heidän mielestään säilyttää virkistysalueina.
Useat asukkaat ovatkin muuttaneet alueelle osittain
päästäkseen pois kaupungin keskustasta. Asukkaat surevat
puistojen ja virkistysalueiden kutistumista kiihtyvän
asuntorakentamisen tieltä.

Lyhyesti sanottuna Itä-Helsinki on itähelsinkiläisten
mieleen, eikä suuria muutoksia kaivata. Suurimpia
muutoksia halutaan rakentamisen määrään, ostoskeskusten
levottomuuteen, asuinalueiden yleiseen estetiikkaan sekä
nuorisopaikkojen määrään. Lisäksi asukkaiden mielestä
kaupungin asumiskustannukset tulisi saada kuriin ja liikenne
sujuvammaksi (Hämäläinen 2004: 17) sekä luontoalueet ja
merenrannat ehdottomasti säästää rakentamiselta.
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Haastattelemamme Helsingin kaupunginvaltuuston ja -
hallituksen edustajat sekä johtavat virkamiehet (Muukkonen
2004; Halsti 2004), kaupunkisuunnittelijat ja asukkaat ovat
melko samoilla linjoilla Itä-Helsingin alueen vahvuuksien
ja heikkouksien suhteen. Asuinympäristön kehittämisessä
korostuvat päätöksentekijöidenkin mielestä
luonnonläheisyys, merellisyys sekä yleinen alueiden
statuksen parantaminen. Asukkaiden painotukset ovat
yhteneväisiä esimerkiksi kaupunkisuunnitteluviraston itäistä
Helsinkiä koskevan linjauksen suhteen, joka korostaa Itä-
Helsinkiä ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia tarjoavana
alueena (Eronen 2002: 94). Itä-Helsingin aluerakenne
koetaan paitsi luonnonolosuhteiltaan, myös
rakennuskannaltaan ja aluetyypeiltään monipuolisena ja
monimuotoisena sekä kulttuuriperinnöltään rikkaana
alueena (Olin 1998: 6-8) ja näitä tekijöitä pyritään
vahvistamaan.

Haastateltujen kaupunginvaltuutettujen ja
kaupunginhallituksen edustajien mielestä (Muukkonen
2004; Halsti 2004) Itä-Helsinki on pääasiassa hieno alue,
jolla on kuitenkin vinoutunut asukas- ja työpaikkarakenne
sekä huono maine. Asukkaiden tavoin päätöksentekijät
näkevät pitkäaikaistyöttömien ja muita yhteiskunnan tukea
tarvitsevien keskittyneen kohtuuttomasti itään, ongelman
taustalla nähdään alueen vuokra-asuntovaltaisuus.
Kaupunginvaltuutettujen keskuudessa koetaan
ongelmallisena erityisesti heikko työpaikkaomavaraisuus,
palvelupäätösten myöhäisyys, lähiökeskusten
rappeutuminen sekä alueen liiallinen segregoituminen.
Etnisten ryhmien koetaan rikastuttavan alueen kulttuuria,
mutta ne asettavat samalla omat haasteensa keskittyessään
tietyille asuinalueille (Halsti 2004: 16). Alueen
monikulttuurisuutta pidetään päätöksentekijöiden
keskuudessa ehkä hieman ongelmallisempana kuin
asukkaiden keskuudessa, vaikka kokonaisuudessaan suuri
ja heterogeenisen väestöpohjan koetaan tuovan monia
mahdollisuuksia.

Asuntorakenteen sekoittaminen koetaan Itä-Helsingin
kannalta parhaaksi ratkaisuksi, alueelle toivotaan lisää
monimuotoisia ja muunneltavia ratkaisuja sekä pientaloja.
Vanhat asuntoalueet nähdään usein turhan väljästi
rakennetuiksi ja liian keskittyneiksi asumiseen (esim. Halsti
2004). Asutuksen tiivistäminen koetaan tarpeelliseksi
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kasvavan asuntotarpeen tyydyttämiseksi sekä ympäröivien
alueiden ja ympäristön laadun säilyttämiseksi. Lisäasutuksen
koetaan parantavan alueen laatua ja luovan uutta pohjaa
palveluille. Tavoitteena on kehittää asuinalueita
tasapuolisesti urbaanimpaan suuntaan, huomioiden jokaisen
alueen ominaispiirteet, sekä asettaa tavoitteet arvokkaan
asuntokannan, historiallisen jatkuvuuden ja korkeatasoisen
asuinalue kokonaisuuksien turvaamiseen (Lybeck & Tiitola
2002: 45) sekä nukkumalähiöiden poistamiseen. Sipoon raja
koetaan itäisimpien asuntoalueiden monipuolisen ja
pitkäntähtäimen kehittämisen esteenä (Halsti 2004: 18).

Haastatteluissa (Muukkonen 2004; Halsti 2004) alueen
vahvuuksina mainitaan metron ja liikenneväylien
yhdistävyys, jonka avulla voidaan päätöksentekijöiden
mukaan kasvattaa tarvittavaa koherenssia alueella eli
kaupunkirakenteen jatkuvuutta. Itä-Helsingin alueella
julkisten palvelujen tarve kasvaa yleisestikin nopeimmin,
siksi niiden leikkaukset koetaan erityisen ongelmallisina
juuri idän alueella. Päätöksentekijät näkevät tarvetta myös
palveluverkostojen hajauttamiselle sekä lähiökeskusten
palvelujen monipuolistamiselle.

Itä-Helsinkiä vaivaa omaleimaisuuden puute, alueelle
tarvittaisiinkin omaleimaisempia klusterimaisia palvelu- ja
työpaikka alueita. Asuntorakentamisessa tulisi panostaa
enemmän laatuun kuin väljyyteen. Alueita kehittäessä tulee
korostaa lähiöiden erityispiirteitä ja pyrkiä muodostamaan
vahvaa alueidentiteettiä varsinkin uusille asuinalueille.
Alueen työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen ja
alueellisen epätasapainon poistaminen koetaan tärkeäksi
(Halsti 2004). Sekä kaupungin valtuutetut, hallituksen
edustajat että suunnittelijat toivovat asukkaiden vahvempaa
mukaan saamista alueiden kehittämiseen.

Virkistysalueiden säilyttäminen ja kehittäminen vaikuttavat
olevan päättäjienkin mielissä. Puistojen nähdään tuovan
mukanaan arvostusta, yleisen viihtyvyyden lisäksi puistojen
odotetaan myös nostavan maan ja läheisten asuntojen arvoa.
Tosin asukkaiden kaipaamat luonnontilaiset metsäiset
puistikot nähdään päättäjien silmissä vaikeasti hoidettavina,
minkä takia suositaan ennemmin kaupunkipuistoja
(Hämäläinen 2004: 10).
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Yleistäen voidaan sanoa päätöksentekijöiden tarkastelevan
aluetta osana laajempaa kokonaisuutta, asukkaiden
huomion keskittyessä lähinnä omaan lähiympäristöön.
Suurimmat mielipide-erot muodostuvat asutuksen
tiivistämisen ympärille, päätöksentekijöiden kannattaessa
ja asukkaiden vastustaessa täydennysrakentamista.
Yhteisenä ongelmana koetaan ostoskeskusten ja
metroasemien levottomuus. Päättäjät kokevat alueen
segregoitumisen ehkä suurempana ongelmana kuin itse
asukkaat. Itä-Helsingin luonto koetaan kaikkien osapuolten
silmissä tärkeänä ja suojelun arvoisena, samoin kuin
alueellisen identiteetin synnyttäminen.

Itä-Helsinki on painottunut selkeästi asuinalueeksi. Itä-
Helsingin väestöllinen ja alueellinen heterogeenisuus luo
kuitenkin hyvän pohjan ja mahdollisuuden alueen
monipuoliselle kehittämiselle. Kehittämistyössä tulee ottaa
huomioon alueelliset vahvuudet sekä pyrkiä poistamaan
alueella ilmenneitä epäkohtia.
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I
aikakausien tapahtumat ja suunnittelun ideologiat ovat vaikuttaneet Itä-
Helsingin suunnitteluun ja kaupunkikuvaan vuoden 1946 alueliitoksen jälkeen.
Artikkelin  lopussa perehdymme alueen maineeseen, jonka muotoutumiseen
ovat paljolti vaikuttaneet eri vuosikymmenien ratkaisut. Historian tapahtumat
ja eri aikakausien suunnitteluperiaatteet ovat muovanneet Itä-Helsingin ilmeen
nykyiselleen, mikä on antanut lähtökohdat myös tämän päivän suunnittelulle.

tä-Helsingin kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu ovat aikojen saatossa
kokeneet erinäisiä muutoksia. Tässä artikkelissa käsittelemme sitä, kuinka



��

Yrjö Harvian 1930-luvulla tekemän selvityksen mukaan
olisi parasta, jos Helsingin talousvaikutusalue liitettäisiin
yhtenäisen kunnallisen hallinnon alle. Tärkeä syy tähän oli
se, että kaupunkisuunnittelu voitaisiin toteuttaa
kaupunkiasutuksen vaatimalla tavalla. Helsingin
esikaupunkialueella, jossa itsenäiset kunnat eivät olleet
Helsingin suunnittelun alaisena, oli alempi elin- ja
asuntotaso kuin kantakaupungissa, ja Harvian mielestä
tällainen kehitys johtaisi mm. sosiaaliseen
tyytymättömyyteen. Siksi Helsingin kaupunkiin liitettiin
vuonna 1946 osia Helsingin pitäjästä (nykyinen Vantaa),
kunnat Huopalahti, Kulosaari ja Oulunkylä, Haagan
kauppala sekä 14 taajaväkistä yhdyskuntaa. Myöhemmin,
vuonna 1966, myös Vuosaari liitettiin Helsinkiin ja
nykyisenä tunnettu Helsinki saavutti rajansa (Herranen
1997: 121-122; Schulman 2000: 16).

Alueliitoksen jälkeen voitiin toteuttaa Harvian vaatima
keskittynyt kaupunkisuunnittelu suuressa mittakaavassa –
uusi alue oli yli neljä kertaa isompi kuin kaupungin aiempi
alue – mutta työ oli aikaa vievää. Sitä mukaa kun
kunnallistekniikka saatiin uusille alueille, rakentaminen
voitiin aloittaa. Olemassa olevien pientaloalueiden osalta
suunnittelu ja kunnallistekniikan saaminen kesti kuitenkin
suhteellisen kauan, jopa 1970-luvulle saakka. Alueliitoksen
jälkeen mm. Tammisalon, Marjaniemen ja Kulosaaren
pientaloalueet saivat uudet kaavat, jotka suurilta osin
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1950-luvulla Itä-Helsingin suunnittelun taustalla näkyi
vaikutteita Clarence Perryn 1920-luvulla kehittämästä
lähiöaatteesta, jonka perustana toimi naapurustokeskeinen
ajattelu ja kaupunkirakenteen hajauttaminen pienempiin
yksiköihin keskustan ulkopuolelle (Nyman 2003: 39). Jo
Eliel Saarinen oli 1910-luvulla esittänyt luonnoksia
Helsingin keskustan asuntorakentamisen hajauttamisesta
kantakaupungin alueen ulkopuolelle ns.
sisarkaupunkiperiaatteen mukaisesti (Herranen 1997: 123-
127). Käytännössä tällainen suunnittelu mahdollistui vuoden
1946 alueliitosten jälkeen, jolloin Helsingin pinta-ala
nelinkertaistui entiseen nähden. Erityisen suuresti Helsingin
esikaupunkien rakentumiseen vaikutti kuitenkin Otto-Iivari
Meurmanin teoksessaan Asemakaavaoppi (1947)
kehittelemä lähiöteoria, joka oli imenyt vaikutteita niin
kotimaisesta kuin ulkomaisestakin suunnitteluperinteestä.

Meurmanin oppien mukaisesti asuintoimintoja ryhdyttiin
hajauttamaan laajemmalle alueelle esikaupunkeihin. Itäisistä
liitosalueista Herttoniemi sai ensimmäisenä asemakaavan
jo 1940-ja 50-lukujen taitteessa. Länsi-Herttoniemen
rakentaminen aloitettiinkin vielä 1950-luvun alussa. Koko
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perustuivat aiempiin, puistomaisiin omakotiyhdyskuntiin
perustuviin suunnitelmiin. Itä-Helsingin alueella
Herttoniemi oli ensimmäisiä uusia lähiöitä ja alueen
suunnittelu alkoi jo 1945 ja rakentaminen 1950-luvulla
(Herranen 1997: 121, 136, 147-149).

Sodan jälkeen rakennettiin Helsinkiin lähiöiden
kerrostaloalueiden lisäksi myös muita asuntoalueita. Vuoden
1945 maanhankintalain mukaisesti kaupunkien piti
luovuttaa maata pientalorakentamiselle siirtoväelle,
rintamamiehille ja sotaleskille. Helsingissä laki tarkoitti sitä,
että kaupungin oli pakko luovuttaa maata, joka oli alun perin
tarkoitettu kerrostalorakentamiselle. Kaupunki vastaanotti
jopa 10 000 tonttihakemusta ja maata luovutettiin 6000
henkilölle. Käytännössä Helsingin alueella perustettiin 3000
tonttia ja vain 1800 niistä rakennettiin. Itä-Helsingissä maata
luovutettiin Herttoniemessä ja Vartiokylässä. Valtio kustansi
rintamamiesalueiden ojittamisen ja teiden rakentamisen.
Koska kunnallistekniikka ei rakennettu, tonttien piti olla
isoja, n. 4000 m2, kaivojen veden pilaantumisen estämiseksi.
Rakentaminen taittui vuoden 1949 maanhankinta-
lainsäädännön muutoksen myötä, mutta jatkui pienemmässä
määrin myös sen jälkeen. Alueille saatiin vasta pitkän ajan
jälkeen kunnallistekniikka korkeiden kustannusten takia
(Herranen 1997: 147-151).

alueen rakentamisesta vastasi Helsingin Sato Oy, joka laati
itse myös alueen rakentamissuunnitelman. Muutamaa vuotta
myöhemmin Helsingin kaupunki myönsi Helsingin
Asuntokeskuskunta Hakan suunniteltavaksi ja
rakennettavaksi Roihuvuoren alueen. Suurilla
rakennusyhtiöillä olikin 1950-ja 60-luvuilla lähes
monopoliasema kaavoituksessa (Herranen 1997: 136).

1950-luvun lopun suunnittelua leimasi kasvava paine
asunnontuotannossa, sillä vuoteen 1970 mennessä Helsingin
itäisten kaupunginosien väestö oli yli kymmenkertaistunut
(Yleiskaavaehdotus 1970: 28). Tuolloin luovuttiinkin
ajatuksesta Tapiolan tyyppisten puutarhakaupunkien
rakentamisesta ja luotiin uusi, suomalainen korvike tälle
kansainväliselle suuntaukselle. ”Metsälähiö” pyrki
vastaamaan suunnittelun haasteeseen, jossa kustannuksia
säästämällä haluttiin luoda viihtyisä asuinympäristö.
Ajateltiin, että luonnon ja metsän läheisyys tasapainottivat
lähiöalueiden tiheästä rakentamisesta ja
rakennuskustannusten minimoinnista aiheutuvat puutteet
(Nyman 2003: 37).

Kaikesta huolimatta 1950-luvun lähiörakentaminen oli vielä
mittakaavaltaan melko pienimuotoista, maiseman ja
maaston muotoihin sovitettua rakentamista. Asuinalueiden
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liikenne erotettiin omiksi väylikseen ja palvelut pyrittiin
sijoittamaan ostoskeskukseen, lähelle toisiaan (Lindqvist
2000: 8). Lähiörakentamisen aate oli kuitenkin rantautunut
Suomeen ja siitä tulikin seuraavan vuosikymmenen kantava
voima pyrittäessä tuottamaan asuntoja kaikille suureen
muuttoon osallistujille.
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Helsingin asuntotuotantopaineen kasvaessa 1960-luvun
alussa päätettiin lähiörakentamista itäisillä
esikaupunkialueilla laajentaa. Niinpä Helsingin kaupunki
sopi Sato Oy:n ja Hakan aloitteesta Kontulan rakentamisesta.
Rakennusyhtiöt olivat suostuvaisia suunnittelemaan lähiön
asemakaavan yhteistyössä kaupungin kanssa ja varsinaiset
rakennustyöt päästiinkin aloittamaan vuonna 1963.
Kontulan rakennustyön ollessa yhä käynnissä toteutettiin
vastaavanlainen rakennushanke myös Myllypurossa. 1960-
luvulla Itä-Helsinkiin kaavoitettiin kerrostaloja lisäksi
Mellunkylään, Laajasaloon sekä Vartiokylään, nykyisen
Puotinharjun alueelle, jonne jätettiin varaus myöhemmin
rakennettavalle aluekeskuksellekin (Hankonen 1994: 142;
Herranen 1997: 142-145).

Kokonaisvaltaista suunnittelua helpottamaan saatiin vuonna
1960 ensimmäinen alueliitoksen jälkeen Helsingin
kaupungille laadittu yleiskaava, jolla pyrittiin kokoamaan
eri kaupunginosien erilliset kaavoituskäytännöt yhteen.
Kaavoitustyötä helpottamaan perustettiin myös Helsingin
kaupunkisuunnitteluvirasto vuonna 1964 (KSV 2004).
1960-luvun loppu olikin kaupunkisuunnitteluviraston
kiireisintä aikaa, vaikkei vuoden 1960 yleiskaavaa vielä
otettukaan kaupunginosien suunnittelun kannalta kovin
vakavasti. Lisähaasteita kaavoitukselle tarjosivat Vuosaaren

alue, joka liitettiin Helsinkiin vuonna 1966 sekä uusi
lakisääteinen asunto-ohjelma, joka toteutettiin Helsingissä
ensimmäisen kerran vuosina 1968- 69. Vuosaaren
runkokaava ollessa vielä kovin keskeneräinen vuoden 1970
yleiskaavaehdotusta laadittaessa, päätettiin suurin osa
alueesta jättää toistaiseksi selvitysalueeksi (Schulman 2000:
60-61; Varonen 1995: 17).

Erityisesti Kontulan ja Myllypuron lähiöt muodostuivat
suuriksi työmaiksi, joissa massiivisista elementeistä
rakennetut kerrostalot seurasivat toistaan. Elementtien
pystyttämistä varten rakennettiin säännöllisenmuotoisia,
tietyllä etäisyydellä taloista kulkevia nosturiratoja. Tästä
aiheutui rakennusten yksitoikkoisen säännöllinen asettelu
(Herranen 1997: 141-142). Toisaalta ruutumainen ilme
johtui myös suunnittelua leimanneesta suuntauksesta, jonka
esikuvana käytettiin suomalaisen, perinteisen
maaseutukaupungin ruutuverkkomaista mallia. Uusi
ruutukaava ei ollut vain maankäytöllinen ratkaisu. Se edusti
myös uutta järjestelmäarkkitehtuuria, jolla pyrittiin luomaan
vakioituja osia, joita yhdistelemällä saavutettaisiin yksilöä
miellyttävä ratkaisu. Kyseinen rationaalinen arkkitehtuuri
myös mahdollisti sarjatuotannon suhteellisen alhaisilla
kustannuksilla. Se nähtiinkin ratkaisuna vuosikymmenen
asuntotuotannon paineen ratkaisemiseksi (Nyman 2003: 49-
51).

Koko alkuaikojen lähiörakentamista leimasi alueiden
muotoutuminen ns. nukkumalähiöiksi, joissa työpaikkojen
osuus jäi hyvin alhaiseksi. Alkuperäinen ajatus lähiöiden
funktionaalisesta toimivuudesta ei siis kovinkaan hyvin
toteutunut, vaan yhä nykyäänkin kaupunkisuunnittelijat
kamppailevat kyetäkseen luomaan työpaikkoja
esikaupunkialueille ja ehkäisemään kaupunkirakenteen
sosiaalista ja taloudellista vinoutumista (Herranen 1997:
161-163).
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Periaatteet Helsingin kaavoittamisessa ja rakentamisessa
kokivat muutoksia 1970- luvun alussa. Tässä vaiheessa
pohdittiin, miksi lähiöteorian tavoitteet eivät olleet
toteutuneet, kuten oli odotettu. Lähiörakentamista
arvosteltiin, koska palvelut olivat jääneet puutteellisiksi ja
asukkaat olivat tyytymättömiä ympäristöönsä.
Kaupunginhallinto taas koki uhkana vallinneesta
kehityksestä seuranneen kaupunkirakenteen vinoutumisen
(Herranen 1997: 161).

Lähiöteorian vastareaktiona otettiin käyttöön ruutukaavaan
perustuva suunnittelu, jolla pyrittiin tiivistämään
kaupunkimaista yhdyskuntarakennetta, ja tämän ajateltiin
luovan samalla elävää kaupunkimaista ympäristöä.
Merkittävä kaupunkisuunnittelun vaikuttaja Pentti Murole
tiivisti tuolloin suunnittelun keskeisen ajatuksen lauseeseen

”Kompaktikaupunki on kontaktikaupunki”. Ruutukaavan
avullakaan ei saavutettu toivottuja päämääriä ja monet
1970-luvun lähiöistä koettiinkin yhtä epäonnistuneina kuin
edellisellä vuosikymmenellä eri periaatteiden mukaan
valmistuneet asuinalueet. Jälkeenpäin 1970 - luvun
asuntorakentamista onkin arvosteltu, ja sitä on pidetty vain
jatkeena edellisen vuosikymmenen suunnittelulle.
Voidaankin pohtia, miten pientaloasutuksen pohjana
maaseutukaupungeissa toiminut ruutukaavamalli toimi
pientalojen korvautuessa suurilla kerrostalokomplekseilla
(Jalkanen et al. 1990: 28; Herranen 1997:163).

1970-luvun alulle oli ominaista aineellinen vaurastuminen
samaan aikaan kaupunkiympäristön köyhtymisen kanssa
(Lindqvist 2000). Rakentamisessa olivat 1960-luvun
lopulla alkaneet ns. ́ hullut vuodet´, jotka lopulta päättyivät
öljykriisiin 1970-luvun puolivälissä. Muutaman vuoden
kuluttua rakentaminen pääsi taas vauhtiin ja uuden
suunnittelun myötä rakennusten julkisivuihin ja
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asuinympäristöön alettiin kiinnittää aiempaa enemmän
huomiota. Tultaessa 1970-luvun puoliväliin
suunnittelijoiden keskuudessa alkoi esiintyä osallistuvan
suunnittelun kannatusta, ja tällöin myös asukkaiden toiveita
ja näkemyksiä uudenlaisesta kaupunkiympäristöstä alettiin
ottaa huomioon (Herranen 1997: 164; Nyman 2003: 54, 69).
1970-luvulla rakentamiseen vaikutti myös
elinkeinorakenteen muutoksen aiheuttama valtakunnallinen
suuri muuttoliike maatalousvaltaisilta alueilta
teollistuneeseen Etelä-Suomeen. Lähiöt täyttyivät suuren
muuton tuomista maalaisista ja tämä sai aikaan mittavan
aluerakentamisen käynnistymisen Helsingissä. Alueet
rakennettiin kiireellä ja kovan kustannuspaineen alla, mikä
näkyi lopulta myös laadussa (Ilonen 2000: 19).

Itä-Helsingin suunnitteluun vaikuttaneita kaavoja olivat
1970-luvulla Yleiskaava 1970 sekä Itäkeskuksen yleiskaava
1974. Vuoden 1970 yleiskaavaehdotus laadittiin
ohjevuodelle 1980 ja se hyväksyttiin 29.11.1972. Yleiskaava
1970:n valmistelu pohjautui eräisiin aiempiin päätöksiin ja
suunnitelmiin, joista yksi merkittävimmistä oli
väestökehitystä koskeva ohje, jonka kaupunginhallitus oli
asettanut vuonna 1967. Sen mukaan vuonna 1980 tuli
Helsingin kaupungin alueella olla asuntoja 600 000 asukasta
varten. Kaupunki oli joutunut kilpailemaan asukkaista
naapurikuntien kanssa, ja siksi Helsingillä oli tarve pyrkiä
toteuttamaan väestöennusteiden toteutumista.
Asuntotuotannon tavoitevuotta jouduttiin siirtämään
eteenpäin vuoteen 1983, koska tavoitteen saavuttaminen
näytti jäävän toteutumatta jo pian sen asettamisen jälkeen
(KSV 1981: 2-3; Herranen 1997: 165). Keskeisenä asiana
Yleiskaava 1970:n laadinnassa pidettiin
esikaupunkialueiden kaavoituksen uusimista niin, että
rakennuskelpoista maata olisi paremmin saatavilla
(Schulman 2000: 56).

Yleiskaavan 1970:n laadinnassa otettiin huomioon myös
Helsingin seutukaavaliiton vuonna 1968 hyväksymä
runkokaava sekä metropäätös, joka tehtiin seuraavana
vuonna. Runkokaavan vaikutus yleiskaavaan oli sen
tavoitteessa pyrkiä rajoittamaan Helsingin niemen
työpaikkoja ja samalla se antoi yleisohjeen koskien
asutuksen sijoittamista. Asutuksen tuli sijoittua rautateiden
varsien palvelualueille ja samalla aluekeskusjärjestelmä tuli
ohjeen mukaan toteuttaa hierarkkisesti. Näillä tavoitteilla
pyrittiin maankäytön tehokkuuteen ns.
nauhakaupunkiperiaatteen mukaisesti. Itäkeskus oli Malmin
ohella toinen aluekeskuksista, jotka oli tarkoitus rakentaa
tiheämmin (Herranen 1997: 163, 166). Tavoitteena oli, että
Itäkeskuksen aluekeskus tarjoaisi vaikutusalueen noin
100 000 asukkaalle mahdollisimman korkeatasoisia
palveluja. Liikenteellisen suunnittelun tavoitteena oli, että
vuonna 1980 jopa noin 80 % ruuhka-ajan matkoista
tehtäisiin Helsingin niemen rajalla joukkoliikennevälineillä
(KSV 1981: 3).

Asunto-ohjelmien uudisrakentamistavoitteisiin pyrittiin
aluksi rakentamalla lisää vanhoihin alueisiin tukeutuen.
Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittiin kuitenkin
lisärakentamisen lisäksi suuria projektialueita, joita
suunniteltiin esikaupunkialueille raideliikenneväylien
varsille. Metrovarren itäiset esikaupungit (IES) ja
Itäkeskukseen suunniteltu aluekeskus muodostivat yhden
kolmesta kaavaillusta projektialueesta. Muita projektialueita
olivat Malmi-Tapanila-Pukinmäki-Puistola (MaTaPuPu) ja

Haaga-Vantaa (HaVa) (Herranen 1997: 176-177). Itäiseen
Helsinkiin 1970-luvulla rakennettuja asuntoalueita oli
Itäkeskuksen aluekeskuksen lisäksi Vesala - Länsimäki,
jonka kaavarungon suunnittelu aloitettiin vuonna 1969. Sen
oli tarkoitus muodostaa paikalliskeskus, joka liittyisi
aluekeskukseen ja Helsingin keskustaan metroyhteydellä
(Herranen 1997: 1984).

Itäkeskuksen projektialue sijoittui Vartiokylän
kaupunginosaan Puotinharjun ja Marjaniemen väliselle
alueelle. Kaupunginvaltuuston itäistä aluekeskusta
koskevissa, yleiskaava 1970:n ajoitusta ja asuntotuotanto-
ohjelma 1973-77 päätöksissä oli asetettu tavoitteeksi, että
Itäkeskus tulisi kaavoittaa ja rakentaminen aloittaa
mahdollisimman nopeasti. Vuonna 1973 Itäkeskuksen
kaavarunko esitettiinkin hyväksyttäväksi ensimmäisen
asteen yleiskaavana ja Itäkeskuksen osayleiskaava
hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vuonna 1974.
Itäkeskuksen suunnittelussa korostettiin sen luonnetta
itäisten esikaupunkien pääkeskusta korvaavana
aluekeskuksena. Asunnot kaavoitettiin sijoitettavaksi
pääosin Itäväylän eteläpuolelle (KSV 1973:1-4; Helsingin
kaupunginvaltuusto 1976: 82).
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1980-luvun alussa Helsingin väkiluku alkoi taas kasvaa
lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen, rakentaminen
vilkastui ja sijoittajilla oli mahdollisuus vahvistaa asemiaan
kiinteistömarkkinoilla. Kiinteistöpääomalle asetettiin
tuotantotavoitteita ja sijaintikysymykset nousivat entistä
tärkeämmiksi. 1980-luvulla Helsingin ympäristöön
suunniteltiin myös uusia kaupunginosia ja tytärkaupunkeja,
joista yksi oli jo rakenteilla oleva Vuosaari. 1980-luvun
alusta lähtien Helsingin kaavoituksen ja asuntorakentamisen
lähtökohtana oli vaikea asuntopoliittinen tilanne samalla kun
esikaupunkialueidenkin rakentamaton raakamaa alkoi käydä
vähiin (Schulman 2000: 83, 86, 99). Itä-Helsingin
suunnittelussa näkyi selvästi myös 1980-luvun tarmokas
asuinalueiden palveluiden kehityspyrkimys. Siitä sai alkunsa
aluekeskusten rakentaminen ja Itäkeskukseen tulikin
ensimmäinen aluekeskus, jossa oli onnistuttu yhdistämään
kulttuuripalveluita, asumista ja kaupallista toimintaa
toimivaksi kokonaisuudeksi (Ilonen 2000: 20).

Yhteydet itäisistä kaupunginosista kantakaupunkiin
paranivat, kun Itä-Helsinki sai metron 1980- luvulla ja tämä
vaikutti suuresti myös Itäkeskuksen kehitykseen
aluekeskuksena (Klinga 2001: 4). Päätös metron
rakentamisesta tehtiin Helsingin kaupunginvaltuuston
toimesta jo vuonna 1969, mutta metroliikenne alkoi vasta
vuonna 1982 Itäkeskuksen ja päärautatieaseman välillä.
Metronradan jatkamisesta Itäkeskuksesta Kontulaan
päätettiin vuonna 1979 ja rataosuus tälle välille valmistui
vuonna 1986. Metroliikenteen alkaminen toi suuren
muutoksen niin Itä-Helsingin kuin koko Helsinginkin
joukkoliikenteeseen, muun muassa liityntäliikenne-
käytännön osalta. Samalla metro vaikutti merkittävästi
joukkoliikenteen palvelutasoon eli matka-aikoihin ja
matkustusmukavuuteen. Metro rakennettiin tarpeeseen, sillä
vuonna 2000 metro oli Itä-Helsingin suosituin
joukkoliikennemuoto työ- ja koulumatkoilla jopa 73 %:n
osuudella (Hoffman 1997: 493-494; Helsingin kaupungin
liikennelaitos 2002: 6, 12).
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1980-luvulla Itä-Helsingin suunnittelua ohjasi
Esikaupunkialueiden yleiskaava 1981 (KSV 1981:8).
Esikaupunkialueiden yleiskaavassa pyrittiin täsmentämään
vuoden 1970 yleiskaavassa esitettyä maankäyttöpolitiikkaa
ja aluevarausten sisältöä. Tavoitteena oli myös
kaupunkirakenteen eheyttäminen niin, että kantakaupunki,
naapurikunnat ja esikaupunkialueet muodostaisivat
toimivan kokonaisuuden. Asuntoalueiden sijoittumista
pyrittiin kaavalla ohjamaan niin, että asuntoalueet
täydentäisivät jo olemassa olevaa kaupunkirakennetta.
Uusille asuntoalueille varattiin tilaa aluekeskusten sekä
raideliikenteen asemien läheisyydestä. Palveluiden
parantamiseen liittyvänä tärkeimpänä tavoitteena nähtiin
esikaupunkien riippumattomuus pääkeskuksesta ja
kantakaupungista. Tähän liittyi päätavoite
keskusjärjestelmän luomisesta esikaupunkialueille (KSV
1981: 16-20).

Yleiskaavan pohjalta laaditun Helsingin asunto-ohjelma
1995-1999:n tavoitteena oli rakennuttaa paljon vuokra-
asuntoja turvatakseen rakentamisen suotuisa kehittyminen.
Ojhjelma keskitti suuren osan rakentamisesta Itä-Helsinkiin
- tarkemmin sanottuna Vuosaareen, Kivikkoon ja
Herttoniemenrantaan - missä tilaa vielä oli. (Helsingin
kaupunginkanslia 1994: 91-92).

1990-luvulla tehokas rakentaminen jatkui, sillä yleiskaavan
maankäyttöratkaisut liitettiin vahvasti olemassa olevaan
kaupunkirakenteeseen. Tämä oli varsin luontevaa, sillä
rakentamattomia alueita ei juuri ollut. Uusi maankäyttö
tuettiin ensisijaisesti raideliikenteen varaan. Yleiskaava tuki
myös vahvojen paikalliskeskusten syntymistä
työtoimitilojen ja palvelujen sijoittumisalueiksi ja loi
edellytykset lähiöiden kehittymiselle itsenäisemmiksi
(Helsingin yleiskaava 1992: 23-26).

Lukuun ottamatta Herttoniemenrantaa, jonne rakennettiin
kokonaan uusi tiivis asuinalue, ei Kaakkoiseen suurpiiriin
Yleiskaava 92:ssa päätetty tehdä suuria mullistuksia.
Laajasaloon varauduttiin rakentamaan, mikäli öljysataman
toiminnot siirtyisivät muualle. Yleiskaavassa varauduttiin
myös Vuosaaren sataman rakentamiseen. Itäiseen suurpiiriin
rakennettiin uusi paikalliskeskus Vuosaareen ja tiivis ja
tehokas rakentaminen mahdollistettiin uuden Itäkeskuksesta
Vuosaareen kulkevan metrojatkeen avulla (Helsingin
yleiskaava 1992). Uutta haaraa, johon lisättiin kolme
asemaa: Puotila, Rastila ja Vuosaari, alettiin rakentaa 1994
ja se avattiin liikenteelle vuonna 1998. Itä-Helsingissä
toteutettiin paljon muutakin tiivistävää ja laajentavaa
rakentamista.

����	����������


Rahamarkkinoiden vapauttamisen jälkeen talous ylikuumeni
ensin voimakkaasti, mutta tuotannon kasvu pysähtyi vuonna
1990. Idänkaupan heikkeneminen Neuvostoliiton
hajoamisen myötä oli suurena syynä tähän. Taloudellinen
romahdus tapahtui vuosina 1991-1993, ja oli työllisyydellä

Vuonna 1985 valmistui Itäkeskuksen asuntoalue, jonka
rakentaminen oli aloitettu vuonna 1975. Itäkeskuksen
asuntoalue rakennettiin ns. tehokkaaksi tukiasutusalueeksi
elinkeinoelämän houkuttelemiseksi. Alueen
korttelirakenteessa näkyy 1970-luvun puolivälin jälkeisen
suunnittelun pyrkimys selkeästi hahmottuviin
suurkortteleihin ja kuten monilla muilla tuon ajan alueilla,
punatiili korvasi betonin julkisivumateriaalina. Ainoa 1980-
luvulla Itä-Helsinkiin pelkästään asumiseen suunniteltu
uusi kaupunginosa oli Kurkimäki. Kurkimäkeen
kaavoitettiin kerros ja pientaloja, jotka suunniteltiin
rakennettaviksi vuosina 1980-1985. Kurkimäen vaaleat
julkisivumateriaalit olivat tyypillisiä 1980-luvun
asuinalueille. Asuinalue rakennettiin metroradan varteen,
vaikka se ei koskaan saanutkaan omaa asemaa. Myös uuden
Vuosaaren rakentaminen alkoi 1980-luvun lopussa Meri-
Rastilan osa-alueelta (Jalkanen et al. 1990: 32; Herranen
1997: 184; Klinga 2001: 40).
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1990-luvun suunnittelu tuotti useita sellaisia Helsinkiä ja
koko seutua koskevia suuria infrastruktuurin
kehittämishankkeita, jotka vaikuttavat paitsi seudun
sisäiseen kehitykseen, myös Helsingin
talousmaantieteelliseen asemaan laajemminkin (Schulman
2000: 102). Itä-Helsingissä yksi tällainen on Vuosaaren
satamahanke. 1990-luvun suunnitteluun Helsingissä vaikutti
myös kiinteistöjen vuokrien nouseminen sijoittajien
vahvistettua asemiaan kiinteistömarkkinoilla. Tämä nosti
liiketilojen sijainnin tärkeäksi kysymykseksi, ja kehitys
muokkasi koko kaupunkikuvaa. Lisäksi suunnitteluun
vahvasti vaikuttanut suuntaus oli kestävä kehitys, joka
vahvisti ekosuunnittelun periaatetta. Uuden maankäyttö- ja
rakennuslain myötä myös asukkaiden osallistuminen nousi
tärkeään asemaan (Euroopan kestävän kehityksen kaupungit
1998: 17; Schulman 2000; Nyman 2003: 93-97). Itä-
Helsingin rakentamiselle suorimmat ohjeet antoi kuitenkin
Yleiskaava 92.
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Lähtökohtana yleiskaavalle oli aikaisempaa vaikeampi
asuntopoliittinen tilanne. Suunnitteluympäristö oli
muuttunut edeltäviin yleiskaavahankkeisiin nähden monella
tavalla. Yleiskaavoituksen ongelmina pidettiin prosessin
uskottavuutta ja sen vaikeuksia. Edelliset suurhankkeet,
pääosin 1970-luvulla toteutettu esikaupungin yleiskaava,
olivat Itä-Helsingissä luonteeltaan maankäyttöä ja
rakentamista passiivisesti sääteleviä (Schulman 2000: 86).

Yleiskaava 92:ta valmisteltaessa kiinnitettiin erityistä
huomiota kaavan seurausvaikutuksiin. Asiaan vaikutti myös
se, että ympäristövaikutusten arviointi oli tulossa
pakolliseksi kaikkiin suuriin rakentamishankkeisiin.
Kestävän kehityksen periaate oli ensimmäistä kertaa
yleiskaavatyön lähtökohtana. Työssä kiinnitettiin suurta
huomiota asumis- ja toimipaikkaväljyyden kasvuun ja
rakentamistarpeisiin, mutta kasvun taloudellisia edellytyksiä
ja kasvupaineiden suuntaamista ei oltu juurikaan perusteltu
(Schulman 2000: 87).
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ja tuotannolla mitattuna rajumpi kuin missään muussa
teollisuusmaassa toisen maailmansodan jälkeen (Schulman
2000: 88).

Helsingistäkin katosi muutamassa vuodessa useamman
vuosikymmenen työpaikkakasvu. Tämä merkitsi kaupungin
taloudessa erittäin vaikeaa tilannetta. Vaikka vuonna 1996
taloudellinen tilanne oli jo parantunut huomattavasti,
Helsingissä oltiin huolissaan pitkäaikaistyöttömyyden,
segregaatiokehityksen ja jälleen voimistuneen
muuttoliikkeen vaikutuksista. Työpaikkojen lisäännyttyä
työllisyystilanne jatkui edelleen vaikeana, sillä työpaikat
houkuttelivat työntekijöitä muualta maasta sekä
oppilaitoksista valmistuneista (Schulman 2000: 89).

Laman vuoksi segregaatio ja syrjäytyminen lisääntyivät.
Segregaatiokehitys on jo aikaisempaa perua 1970-luvulta
lähtien, mutta 1990-luvulla se voimistui vahvasti. Syitä
tähän löytyvät vuokra-asuntotilanteen kiristymisestä,
pitkittyneestä työttömyydestä ja epätoivottavan,
turvattomuutta herättävän käyttäytymisen lisääntymisestä.
Huono-osaisuus esiintyi kuitenkin vain lähinnä
pistemäisesti, talo- tai korttelikohtaisesti, eikä kokonaisia
asuinalueita koskevana. Kaupungin päättäjien harjoittama
asuntopolitiikka voi parhaiten ehkäistä alueellista
eriytymistä ja estää tiettyjen kaupunginosien asukkaiden
syrjäytymistä (Helsingin seudun asuntoraportti 2002, 2003:
10).

Helsingin kaupunki aloittikin vuonna 1996 Lähiöprojektin,
jonka tavoitteena oli alueellisin toimenpitein tasapainottaa
alueiden välisiä eroja. Tärkeimpiä tehtäviä projektilla oli
työpaikkojen lisääminen, uusien ja vanhojen alueiden
integroitumisen edistäminen, alueiden saneeraaminen ja
täydennysrakentaminen sekä sosiaaliset tehtävät, kuten
syrjäytymisen estäminen. Lähiöprojekti jatkuu edelleen ja
sen toiminta-alueet Itä-Helsingissä ovat Kontula – Vesala -
Kivikko ja Myllypuro (Helsingin kaupunki 2004).

Laman seurauksena alkoi myös nykyisen kaltainen
Helsingin seudun kuntien, valtion ja paikallisten yritysten
yhteistyö talouden edellytysten turvaamiseksi. Tällaiset
strategisen suunnittelun mallit painottavat osapuolten
yhteisesti sopimia kehityskonsepteja ja niitä joustavasti
toteuttavia ohjelmia. Esimerkiksi Helsingin markkinointi
ponnahduslautana idän ja lännen välissä on yksi
yhteisstrategia (Schulman 2000: 104).
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Vuoden 1995 Euroopan Unioniin liittymisen jälkeen Itä-
Helsingin suunnitteluun vaikutti vahvasti kansainvälistyvä
talous ja Euroopan yhdentymiskehitys, joiden myötä myös
Helsingin oli mukauduttava entistä enemmän kansainvälisen
kilpailun vaatimuksiin. Käytännössä tämä tarkoitti
yhteyksien vahvistamista Eurooppaan ja osaamisen
lisäämistä. Vielä rakentamaton Vuosaaren satama takaa
hyvät yhteydet ja uusilla teknologiakeskittymillä
varmistetaan korkea osaamisen taso (Helsingin kehityskuva
1995, 1996: 19-21). EU:n ihmisten ja asioiden vapaan
liikkuvuuden periaatteen myötä lisäksi uudet suunnittelun
ideat rantautuivat nopeammin Suomeen.

EU toi mukanaan myös URBAN-yhteisöaloiteohjelman,
jonka I ja  II vaiheiden Helsinki-Vantaa –ohjelma on tähdätty
Helsingin osalta itäisten lähiöiden (Myllypuro – Kontula –
Kivikko – Vesala sekä Itäkeskus ja Herttoniemen
teollisuusalue) saneeraamiseen ja olosuhteiden
kohentamiseen. Hanketta jatketaan vuoteen 2006 asti
(Helsingin & Vantaan kaupunki 1997; Helsingin kaupunki
2004b).

Itä-Helsingin rakennuskanta ja sen ikä vaihtelevat suuresti
alueittain. Erityisesti vanhat huvila-alueet ja kartanopuistot
ovat alueen yleisesti arvokkaina pidettyjä kohteita (Klinga
2001: 45-46). Varsinkin heti alueliitosten jälkeen 1940-luvun
lopulla ja 1950-luvun alussa ennen lähiörakentamista Itä-
Helsinkiä pidettiin varsin miellyttävänä alueena, jonne
muutosta monet kantakaupungin asukkaat haaveilivat
(Turpeinen 1997: 22).

Erot Länsi- ja Itä-Helsingin välillä ovat viime vuosina
korostuneet, vaikka ne ovat aina olleet olemassa. Tämä voi
johtua siitä, että asuinalueiden ominaisuuksista on alettu
puhua enemmän, toisaalta asukkaiden mahdollisuudet valita
asuinpaikkansa on parantunut. Kulttuuritutkimuksessa on
todettu useissa kaupungeissa usein vallitsevan
tiedostamattomat lait tilallisten erottelujen selittäjinä.
Monissa kaupungeissa nimenomaan kaupungin länsiosat
ovat vauraampia ja arvostetumpia kuin kaupungin itäpuoli.
Idän ja lännen välisten erojen muodostumiseen on
Helsingissä vaikuttanut myös suunnittelu ja maankäyttö,
sillä suurin osa Helsingin vuokra-asunnoista on sijoitettu

Itä-Helsinkiin. Tällaisiin keskittymiin liittyvät
ennakkoluulot ja negatiiviset mielikuvat vaikuttavat
väistämättä käsityksiin Itä-Helsingistä. Itäisten lähiöiden
arvostus keskustaan verrattuna on vähentynyt myös
asuntojen hinnoissa mitattuna (Ilmonen 1997:98).

Itä-Helsingin maineen rakentumiseen on vaikuttanut myös
maahanmuuttajien määrän suuri kasvu 1990-luvulla. Vielä
1980-luvulla itäisissä lähiöissä ulkomaalaisia oli
suhteellisen vähän verrattuna muihin pääkaupunkiseudun
lähiöihin. Maahanmuuttajien on usein vaikea sopeutua
yhteiskuntaan, koska työelämään kiinnittyminen voi olla
hankalaa. Maineeseen voi vaikuttaa myös maahanmuuttajien
suuri tuenvaraisuus, mikä on ruokkinut
muukalaisvihamielisyyttä (Urban II – yhteisöaloiteohjelma
2001-2006, 2001).

Laman myötä Itä-Helsingin suomalainenkin väestö joutui
työttömyyden kurimukseen. Vielä vuonna 2000 tilanne
heijastui korkeana työttömyytenä (13,6 %) ja erityisesti
suurena pitkäaikaistyöttömien osuutena (35,4 %). Vaikka
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huono-osaisten asuinaluekeskittymät eivät ole suuria,
erottuu Itä-Helsinki Vaattovaaran (1998) mukaan silti muita
alueita selvemmin.

Mediassakin itäisen Helsingin alueet esitetään useimmiten
huonomaineisina. Asuinalueiden julkinen
mustamaalaaminen lukuisissa uutisissa ja artikkeleissa jättää
alueille leiman, josta on vaikea päästä eroon. Esimerkiksi
’mainettaan parempi alue’ on usein käytetty ilmaisu sisältäen
ajatuksen, että alue on lähtökohtaisesti huono. Mikäli
alueesta ei kirjoiteta, sitä ei pidetä enää niin huono-
maineisena. Esimerkkinä tästä on Jakomäki, jonka maine
on parantunut sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat päätti
lopettaa siitä kirjoittamisen (Juntunen 2003).

Huonon maineen säilyminen johtuu paljolti ihmisten
asenteellisuudesta, sillä Itä-Helsinki teilataan pääosin
kuulopuheiden perusteella. Itä-Helsingin alueet koetaan
konkreettisena esimerkkinä ”lähiöstä”, johon liitetään myös
kielteisiä sosiaalisia merkityksiä (Bäcklund 2002).
Keskiluokkaisella väestöllä on usein huoli omasta asemasta
ja reviiristään, ja siksi juuri heillä voi olla tarve leimata jotkut
tietyt asuinalueet sellaisiksi, että ongelmat jäävät kauas
omasta arkiympäristöstä (Juntunen 2003).

Mielikuvat rakentuvat sosiaalisesti ja vaikka niiden
muuttaminen on mahdollista, prosessi on luonteeltaan hidas
ja pitkäkestoinen. Tästäkin huolimatta lopullinen muutos
saattaa olla vain vähäinen. Huonomaineisen asuinalueen
leimaa on vaikea muuttaa perusteellisillakaan parannus-
kampanjoilla ja toimenpiteillä. Tällaiset kulttuuriin
jähmettyneet mielikuvat ovat muutosvastuksensa vuoksi
ongelmallisia (Ilmonen 1997: 98-99).

Itä-Helsingin maine ei kuitenkaan ole ainoastaan
negatiivinen, eihän se alueenakaan ole missään määrin
homogeeninen. Alueella on hyvin arvostettuja asuinalueita,
kuten Kulosaari ja Marjaniemi huviloineen. Positiivista
imagoa Itä-Helsinkiin luo ennen kaikkea luonto, josta
erottuu meri ja saaristo. Lisäksi joidenkin lähiöiden mainetta
on pyritty parantamaan imagoprojektien kuten uusien
korkeatasoisten asuinalueiden ja virkistysalueiden avulla.
Tästä esimerkkinä on Vuosaaren Aurinkolahti, jonka nimi
imagosyistä muutettiin Mustalahdesta houkuttelevammaksi
ja valoisammaksi (Vilkuna 1997: 172). Vaikka Itä-Helsinki
yleisesti mielletäänkin edelleen huonomaineisena verrattuna
muihin alueisiin, näyttää sen tulevaisuus kohtalaisen
myönteiseltä (Klinga 2001: 47).

Vuosikymmenien saatossa Helsingin itäisten
kaupunginosien maine ja arvostus on muuttunut
huomattavasti, sillä vielä 1950-luvun alussa tuolloin lähes
rakentamaton, luonnonkaunis Itä-Helsinki oli monen
keskiluokkaisen helsinkiläisen unelmien asuinsija. Suuren
maaltamuuton myötä 1960- ja 70-luvuilla itäisiin
kaupungiinosiin rakennettiin nopeassa tahdissa suuria
lähiöitä, joihin kaupunkien uudet tulokkaat asutettiin. Itä-
Helsinkiin rakennettiin keskimääräistä enemmän kaupungin
vuokra-asuntoja, mikä osaltaan vaikutti väestörakenteen
vinoutumiseen. 1990-luvun alun lama koettelikin itäistä osaa
kaupungista huomattavasti ankarammin kuin muita alueita,
sillä alueen asukkaista suuri osa oli pieni- ja keskituloisten
alojen työntekijöitä. Juuri nämä alat kärsivät lamasta eniten.
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Itäisten kaupunginosien selviämistä talouden ahdingosta ja
sen aiheuttamasta työttömyydestä ei ainakaan helpottanut
se, sinne asutettiin suuri joukko maahanmuuttajia. Huono-
osaisuus ja etnisten ryhmien ongelmat korostuivat, eikä me-
dian kielteinen kirjoittelu ainakaan auttanut alueen imagon
puhdistamisessa. Joidenkin kaupunginosien huonosta
maineesta riippumatta pitää kuitenkin muistaa, että Itä-Hel-
sinki on alueena varsin monipuolinen. Useat vanhat
kaupunginosat ja muutamat uudetkin alueet ovat
maineeltaan erittäin arvostettuja. Itä-Helsingin tulevaisuus
voidaankin nähdä melko valoisana, jos vain alueen
vahvuuksia kuten kaunista luontoa ja pitkää, luonnontilaista
rantaviivaa osataan oikein hyödyntää.
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Helsingin kaupungin asuntopolitiikka on ollut tapetilla viimeisen vuoden ajan.
Kaupunginvaltuusto kävi poikkeuksellisen värikkään lähetekeskustelun

kaupungin  uudesta asunto-ohjelmasta vuosille 2004-2008. Muuttoliike,
väestörakenne ja pula tonttimaasta kohdistavat asuntotuotantoon paineita,
joiden seurauksena Helsinki ei enää yksin pysty turvaamaan riittävää asuntojen
saatavuutta.

Tässä artikkelissa tarkastelemme Helsingin - erityisesti Itä-Helsingin -
asuntotuotantoa. Pyrimme arvioimaan, kuinka nykyinen suunnittelu vastaa
asuntojen tarpeeseen. Näkökulmamme on kaupungin hallinnon - virkamiesten
ja poliittisten päätöksentekijöiden - ei niinkään asukkaiden, vaikka
asuntotuotantoon kohdistuvat tarpeet perustuvatkin ennen kaikkea kaupungin
väestörakenteeseen. Käymme aluksi lyhyesti läpi asuntotuotantoa ohjaavan
suunnittelun merkittävimmät välineet ja kaupungin yleiset asuntopoliittiset
tavoitteet. Tämän jälkeen paneudumme Helsingin asunto-ohjelman ja
yleiskaavan asuntotuotannolle esittämiin vaatimuksiin ja tavoitteisiin, Itä-
Helsingin asuntotuotantoon sekä kaupungin väestörakenteeseen ja
-ennusteisiin. Lopuksi arvioimme edellisten kappaleiden valossa erityisesti
Itä-Helsingin asuntotuotannon tarkoituksenmukaisuutta. Vastaako tuotanto
tarpeita? Onko Helsingin asuntotuotanto oikealla polulla vai etsiikö se edelleen
taluttajaansa?
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Nykyiseen asuntotuotannon suunnitteluun vaikuttavat
asuntopolitiikan tavoitteita heijastava asunto-ohjelma 2004-
2008, maa- ja tonttipolitiikka sekä yleiskaava 2002
(Kaupunginkanslia 2003: 9). Yleiskaava 2002 käsittää koko
Helsingin kaupungin alueen. Se tulee korvaamaan voimassa
olevat yleiskaavat, kuitenkin niin että niiden oleellinen
sisältö ja tavoitteet välittyvät Yleiskaava 2002:een.
Yleiskaavaehdotuksessa on esitetty Helsingin suunniteltu
maankäyttö ja liikennejärjestelmä. Yleiskaavassa esitetään
uusien asuinalueiden paikat, sekä määritetään erikseen
kerrostalo- ja pientalovaltaiset alueet. Koko kaupungin
käsittävä yleiskaava on kuitenkin niin yleispiirteinen
maankäytön suunnitelma, että suuri osa ratkaisuista tehdään
asemakaavoituksen yhteydessä.

Asunto-ohjelma on kaupungin hallinnollisessa
järjestelmässä ns. asiakohtaista ohjausta. Se on poliittinen
linjaveto siitä, millaisia asuntoja Helsinkiin halutaan
rakentaa. Vuoden 2003 lopulla kaupunginvaltuusto hyväksyi
uuden asunto-ohjelman vuosille 2004-2008. Tilavampien,
lapsiperheille soveltuvien asuntojen määrän lisääminen oli
jo aikaisemmin vuonna 2003 ollut yksimielisesti kaikkien
puolueiden tavoitteena, mutta muista asunto-ohjelman
linjauksista keskusteltiin sitäkin enemmän. Kiistaa syntyi
erityisesti siitä, tulisiko Helsingissä lisätä vapaarahoitteisten
omistusasuntojen vai tuettujen vuokra-asuntojen
rakentamista. Kokoomuksen valtuustopuolue kannatti
markkinavetoisempaa asuntotuotantoa, sosialidemokraatit
olivat selkeästi julkisesti tuetun asuntotuotannon kannalla.
Vihreiden linja oli ohjelman teon loppuvaiheessa eniten
yhtäläinen kokoomuksen kanssa. Kaikki edellä mainitut
kolme suurinta valtuustopuoluetta saivat lopulta
kompromissin aikaiseksi (Salmela 2003; Tuohimaa 2003;
Helsingin kaupunki 2004).

Asunto-ohjelma ja yleiskaava 2002 ovat kytköksissä
toisiinsa, vaikka niiden aikajänne onkin erilainen
yleiskaavan varatessa alueita pitkälle seuraavien
vuosikymmenien päähän. Asunto-ohjelmassa osaltaan
toteutetaan yleiskaavassa laadittuja tavoitteita, toisaalta
yleiskaavoituksen lähtökohtiin saadaan tietoa asunto-
ohjelmiin liittyvillä selvityksillä ja tutkimuksilla
(Kaupunginkanslia 2003: 9).
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Asuntotuotannolla on merkittävä rooli kaupungin
suunnittelussa. Siihen kohdistuu huomattava määrä paineita
usealta eri suunnalta, eivätkä asukkaiden, yritysten,
kaupungin virkamiesten ja naapurikuntien intressit aina
kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla. Helsingin asunto-
ohjelma 2004-2008 (Kaupunginkanslia 2003) asettaa
kaupungin asuntopolitiikalle ainakin seuraavia tavoitteita:

· Helsingin asunto-olojen pysyvä parantaminen
· Asumistason erojen tasoittaminen ja sosiaalisen

segregaation torjunta
· Helsingin kilpailukyvyn parantaminen asuinpaikkana
· Asuntomarkkinoiden toiminnan parantaminen
· Kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta
· Kaupungin ja sen talouselämän elinvoimaisuuden

tukeminen
· Tasapainoisen väestörakenteen turvaaminen ja

osaavan työvoiman saatavuus

Osa tavoitteista on ilmaistu asunto-ohjelmassa
eksplisiittisemmin, toiset epäsuoremmin. Vaattovaaran ja
Lönnqvistin (2003: 8) mielestä Helsingin asuntopoliittista
toimintaa ovat leimanneet sosiaalisen eriytymisen
vastustaminen, kunnallisen vuokra-asuntotuotannon ja
muun eri tavoin säädellyn asuntotuotannon lisääminen ja
kuntien välisen kilpailun leimaaminen ei-merkittäväksi.
Jälkimmäinen on sikäli ajankohtainen ja merkittävä, että
ilmeisesti ensimmäistä kertaa menestyminen kuntien
välisessä kilpailussa halutaan ottaa asuntopoliittisissa
ratkaisuissa huomioon. Helsingin asuntorakennetta ja
suunniteltua tuotantoa verrataan Helsingin seudun muihin
kuntiin. Asunto-ohjelmassa todetaan selväsanaisesti:
“Helsingin seutu muodostaa yhtenäisen asuntomarkkina-
alueen, millä tarkoitetaan, että pääosa täällä työssäkäyvistä
asuu alueella ja asunnon vaihtoa harkitessaan voi nähdä
alueen kaikki osat vaihtoehtoisina uuden asunnon
sijaintipaikkana (Kaupunginkanslia 2003: 5).
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Kaupungin omana tuotantona rakennetaan valtion tukemien
vuokra-asuntojen lisäksi myös vapaarahoitteisia vuokra-
asuntoja, asumisoikeusasuntoja, osaomistusasuntoja ja
omistusasuntoja. Tällä hetkellä Helsingin seudun
asuntokannasta 51 prosenttia sijaitsee Helsingissä. Helsingin
osuus seudun omistusasunnoista on kuitenkin 44 prosenttia

ja vuokra-asunnoista 61 prosenttia. Vuonna 1994
kerrostalojen osuus kaupungin koko asuntokannasta oli 85
prosenttia. Helsinki on siis suhteellisesti vuokra-asunto- ja
kerrostalovaltainen (Lankinen 1997: 259).

Helsingin kaupungin asunto-ohjelman 2004-2008
merkittävin asuntopoliittinen muutos oli ARA-vuokra-
asuntojen osuuden alentaminen 40 prosentista 30
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prosenttiin. Kaupunki näki tarpeelliseksi muuttaa
tavoitteitaan naapurikuntien tavoitteiden suuntaisiksi
pienentämällä ARA-vuokra-asuntojen tuotantotavoite-
osuutta ja osuutta suuralueiden tuotannossa. Nykyään
Helsingin seudun ARA-vuokra-asunnoista Helsingissä
sijaitsee 55 prosenttia, ja ainakin Helsingissä vallitsee laaja
yksimielisyys siitä, ettei kaupunki voi enää yksipuolisesti
ratkaista seudun asuntopoliittisia ongelmia, vaan ratkaisut
tulisi toteuttaa koko seudun alueella tasapainoisesti
(Kaupunginkanslia 2003: 5-7).

Asuntojen hintataso ei nykyisessä kysyntä- ja
tarjontatilanteessa pysy Helsingissä kohtuullisena ilman
erityistoimenpiteitä. Arava- ja korkotukiasuntojen tulorajat
ovat kuitenkin usein esteenä keskituloisten palkansaajien
ja lapsiperheiden asunnonsaannille. Kaupunki kantaa
asunto-ohjelman mukaisesti huolta ns. väliinputoajien
asumismahdollisuuksista ja selvittää mahdollisuuksia luoda
kaupungin oma vuokra-asuntojärjestelmä (Kaupungin-
kanslia 2003: 28).
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Helsingin vuokra-asuntokannassa painottuvat pienet
asunnot, kun taas vähintään viisi huonetta käsittävät asunnot
ovat harvinaisia muussa kuin omistusasuntokannassa
(Lankinen 1996: 65). Tuotetut omistusasunnot ovat olleet
selvästi vuokra-asuntoja suurempia. Uusi asunto-ohjelma
kohdistaakin selvän kasvuvaikutuksen juuri 4-5 huoneen
asuntoihin ja omistusasuntotuotantoon.

Perheille soveltuvien asuntojen lisäämiseksi ja
asumisväljyyden kasvun mahdollistamiseksi kaupunki on
asettanut tavoitteekseen 75 huoneistoneliömetrin keskipinta-
alan normaalissa asuntotuotannossa. Asunto-ohjelman
mukaan perheasuntojen ensisijaisuutta painotetaan
erityisesti hitastuotannossa ja sääntelemättömässä
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Itäväylän ja metron varressa sijaitsevat kerrostalolähiöt,
mutta myös laajat omakotitaloalueet luonnehtivat Itä-
Helsingin nykyistä asuntokantaa. Muuhun Helsinkiin
verrattuna asuntoalueet ovat vielä suhteellisen väljiä, ja niistä
löytyy paljon täydennysrakentamismahdollisuuksia. Noin
47 prosenttia Itä-Helsingin asuntokannasta on vuokra-
asuntoja, joista puolet on kaupungin omistuksessa. Alueelle
onkin vuosien saatossa rakentunut negatiivinen imago
kaupungin vuokra-asuntojen tarjoajana. Koko kaupunkiin
verrattaessa itäisessä Helsingissä on perheasuntoja suhteessa
enemmän kuin muualla kaupungissa, ja vanhojen
omistusasuntojen hinnat ovat Helsingin halvimpia.
Suurimpia uustuotantoalueita 1990-luvulla on ollut
Vuosaaressa, jossa ensimmäisenä uutena alueena vuonna
1994 valmistui 5000 asukkaan Meri-Rastila sekä mm.
Herttoniemessä, jossa Herttoniemenrannan rakentaminen
aloitettiin vuonna 1993 (Klinga 2001: 10- 11; KSV 2004a:
29; KSV 2004b; KSV 2004c).

omistusasuntotuotannossa. Sekä tontinluovutusehdoin että
asemakaavoituksen keinoin ohjataan aluekohtaisten
kysyntäarvioiden perusteella rakentamaan myös isoja,
vähintään viisi huonetta ja keittiön käsittäviä perheasuntoja
(Kaupunginkanslia 2003: 18-19).

Asunto-ohjelman mukaan kysyntäpuolella on kuitenkin
samaan aikaan voimakasta tarvetta pienille asunnoille, kun
asuntokuntien keskikoko on laskenut ja jo yli puolet
asuntokunnista on 1–2 hengen kokoisia. Asuntojen hinnat
ja vuokrat ovat nousseet voimakkaasti muuttoliikkeen
aiheuttaman kysyntäpaineen sekä asunto- ja tonttitarjonnan
seurauksena. Korkeista asuntojen hinnoista ja vuokrista,
suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin, johtuen vain kovin
harvoilla on mahdollisuus suuriin asuntoihin. Tämä
kasvattaa pienten asuntojen kysyntää ja alentaa erityisesti
lapsiperheiden asumisväljyyttä Helsingissä. Jos tarpeeksi
maksukykyisiä ostajia tai vuokralaisia riittäisi suurille
asunnoille, rakennuttajatkin tekisivät niitä (Kaupungin-
kanslia 2003).
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Helsingin seudun pientaloasunnoista Helsingissä on
ainoastaan 22 prosenttia. Tulevaisuudessa kaupunki
haluaakin huomioida nykyistä paremmin lapsiperheiden
tarpeet edistämällä riittävän suurten asuntojen tarjontaa
asuntomarkkinoilla. Helsingin niukkoja rakentamisalueita
ei kuitenkaan ole mahdollista rakentaa pientalo- eikä
varsinkaan omakotitalovaltaisina alueina. Helsinki ei täten
voi kilpailla kehysalueen kuntien kanssa väljillä
omakotitonteilla. Sen sijaan asunto-ohjelman mukaan on
syytä tuottaa ensisijassa korkealaatuisia ja monipuolisia
kantakaupunkimaisia asuinympäristöjä. Helsingin
olosuhteisiin soveltuvan pientalomaisen kaupunkiasumisen
vaihtoehtoja etsitäänkin ja toteutetaan kehittämisprojektilla
(Kaupunginkanslia 2003: 16-17).
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Yleiskaavan mukaan (KSV 2004a) Helsingin kaupunginosia
tullaan kehittämään tasaveroisina; länsipainotteista
kaupunkirakennetta halutaan tasapainottaa vahvistamalla
itäisiä osia. Yleiskaavassa itäisen Helsingin alueelle on
asuntorakentamismahdollisuuksia varattu noin 2 miljoonaa
kerrosneliömetriä, mikä on hieman alle kolmasosa koko
kaupungin alueelle vuoteen 2020 asti varatusta 6,1
miljoonasta kerrosneliömetristä. Rakentamisvaraukset
yleiskaavan toteuttamissuunnitelmassa on jaettu kolmeen
eri kauteen, joista ensimmäisellä kaudella 2000-2010 Itä-
Helsingin alueelle olisi tarkoitus rakentaa noin puoli
miljoonaa kerrosneliömetriä.

Asuntoja rakennetaan uusille alueille ja samalla
täydennetään vanhoja asuinalueita. Olemassa olevaa
asuntokantaa kehitetään ja ajanmukaistetaan. Itä-Helsingissä
noin kolmasosa asuntokannasta on 1960- ja 1970-luvuilla
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rakennetuissa lähiöissä, jotka kaipaavat nyt
perusparannuksia. Täydennysrakentamisella halutaan
parantaa alueiden imagoa ja viihtyisyyttä rakentamalla
pientaloja muuten kerrostalovaltaisille alueille. Tällaisia
alueita on mm. Itäkeskuksessa, Roihuvuoressa ja
Myllypurossa (Klinga 2001: 10- 11; KSV 2004a: 221).

Uusia asuinalueita varataan yleensä sinne, missä kysyntä
ylittää tarjonnan. Itä-Helsingissä näitä alueita ovat
metroradan ja paikalliskeskusten ympäristöt sekä
merenrannat. Yleiskaavan mukaan Vuosaaren peruspiirin
asuntorakentaminen jatkuu edelleen voimakkaana (kuva 1).
Keski-Vuosaaren lähes 300 000 suunnitellun
kerrosneliömetrin rakentamisen lisäksi myös Mustavuoreen
ja Rastilaan on varattu molempiin noin 80 000 – 94 000
kerrosneliömetriä asuinrakentamiseen. Mittava 7000-10 000

Kuva 1. Asuntorakentamisen varaukset peruspiireittäin Itä-Helsingissä. Kuviossa mukana asuintuotannon uudisalueet sekä
täydennysrakennuskohteet (KSV 2004a: 134-135 mukaan).

asukkaan asuinalue nousee tulevaisuudessa
Kruunuvuorenrantaan, kun Laajasalon öljysatamaa aletaan
muuttamaan kerrostalo- ja pientalovaltaiseksi alueeksi
tämän vuosikymmenen lopulla. Kerrosalaa alueelle on
varattu runsas puoli miljoonaa kerrosneliömetriä.
Kolmanneksi eniten asuntorakentamisen varauksia
yleiskaavassa on sijoitettu Vartiokylän suurpiiriin, jossa
Roihupeltoa kehitetään uuteen metroasemaan tukeutuvana
asunto- ja työpaikka-alueena. Alueelle on varattu 200 000
asuinkerrosneliömetriä. Kulosaaressa on varattu 155 000
kerrosneliömetriä uudelle asuntoalueelle, joka saadaan
metron ja Itäväylän tunneloinnin kautta. Myllypurossa
täydennysrakentamisen lisäksi suunnitellaan myös laajaa
pientalomaista uudisaluetta; peruspiiriin on varattu 120 000
kerrosneliömetriä (KSV 2004a: 134-135, 221-222).
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Helsingin tietokeskuksen tutkimuksessa (Tieke 2002: 28)
Helsingille on laskettu kolme erilaista väestönkasvu-
ennustetta. Ensimmäinen on perusvaihtoehto, jonka mukaan
Helsingillä on edellytyksiä kasvaa 40 000 asukkaalla
vuoteen 2025 mennessä. Helsingin muuttovoiton arvioidaan
tässä mallissa vähitellen supistuvan ja seudullisen
muuttoliikkeen pysyvän tappiollisena. Perusmallissa

arvioidaan väestönkehitystä yleiskaava 2002:n ja asunto-
ohjelman määrittämien vuotuisten asuntotuotantomäärien
pohjalta. Lisäksi mallissa oletetaan toteutuvan
hajarakentamista, mitä ei ole yleiskaavaan merkitty.

Nopean kasvun ennusteen mukaan Helsinki olisi vuonna
2025 kasvanut nykyisestä noin 60 000 asukkaalla.
Viimeisen, eli hitaan kasvun mallin mukaan Helsingin
väkiluku kasvaisi vuoteen 2025 mennessä vain 30 000
henkilöllä. Kyseisessä mallissa asumiskysynnän arvioidaan
vähenevän yhdessä asuntotuotannon kanssa. Vaihtoehtona
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Kuva 2. Asuntorakentamisen kohteita, joihin on varattu rakennettavaksi 80 000 – 500 000 asuinkerrosneliömetriä Itä-Helsingin alueella (KSV 2004a:
134-135 mukaan).

Kuva 3. Arvioitu väestönmuutos Itä-Helsingissä peruspiireittäin vuosien 2002-2011 välillä (Tieke 2002: 48-49 mukaan).
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on myös, että paikalliset rakentamismahdollisuudet
vähenevät entisestään, kun kunnilla ei ole enää varaa tukea
rakentamista hidastuneen talouden kasvun vuoksi (Tieke
2002: 26).

On olemassa myös muita väkiluvun kehitystä ennustavia
tutkimuksia. Vertailtaessa näitä tutkimuksia on
huomattavissa selviäkin eroja (taulukko 1). Arviot vuoden
2025 Helsingin väkiluvulle vaihtelevat 592 000 asukkaasta
aina 651 000 asukkaaseen. YTV ja Uudenmaanliitto
arvioivat väkiluvun kehittyvän suurin piirtein samoille
luvuille kuin Tietokeskuksen nopean kasvun vaihtoehto.

Taulukko 1. Väestöennusteiden vertailu (Tieke 2002: 32 mukaan).

Vuosi   2003     2010      2025   Kasvu 2003-2025

Perusvaihtoehto 560 000  578 000    601 000 41 000

Nopea kasvu 560 000 585 000    619 000 59 000

Hidas kasvu 560 000 572 000    592 000 32 000

YTV ja Uudenmaan liitto 560 000 583 000    620 000 60 000

Tilastokeskuksen tutkimuksessa Helsingin väestömäärän
arvioidaan kasvavan huomattavasti nopeammin kuin muissa
malleissa.

Helsingin väestöennusteen (Tieke 2002: 38) mukaan Itä-
Helsinki tulee kasvamaan väestömäärältään Helsingin
suurimmaksi aluekokonaisuudeksi. Kasvun on katsottu
johtuvan lähes kokonaan Vuosaaren rakentamisesta (kuva
2). Itäisen Helsingin väkiluku nousisi 2011 mennessä noin
150 000 asukkaaseen nykyisestä reilusta 143 000
asukkaasta. Vuosaari on ollut koko 1990-luvun nopeimmin
kasvava alue Itä-Helsingissä.
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Väestön ikärakenne määrittelee osaltaan asuntojen tarvetta.
on edelleen kasvamassa, sillä nuoret muuttavat aikaisin pois
kotoaan ja yleensä yksin. Nuorten ja opiskelijoiden
keskuudessa sinkkuna eläminen onkin suosiossa, mikä
kasvattaa yksinasuvien osuutta entisestään. Espoossa ja
Vantaalla asukasrakenne on tasaisempi ja lapsiperheitä on
suhteessa enemmän.
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Muuttoliike pääkaupunkiseudulta ympäristökuntiin kiihtyi
viime vuonna. Kun vuonna 2002, ensimmäisenä
muuttotappiovuotena sitten vuoden 1990, muuttotappio oli
Helsingissä 876 henkeä, vuoden 2003 kolmen ensimmäisen
neljänneksen aikana tappiota oli kertynyt 2358 henkeä.
Kuitenkin Itä-Helsingissä kaakkoisen ja itäisen suurpiirin
alueelle muuttaneita oli enemmän kuin sieltä lähteneitä
(Huhta 2003; Kaupunginkanslia 2003: 3; Tieke 2004).

Muuttovoitto on pienentynyt alueelle muuttavien määrän
jatkuvasta kasvusta huolimatta, koska alueelta pois
muuttavien määrä on vastaavasti kasvanut nopeammin.
Kaupunkiin muuttavista suurin osa muuttaa vanhoihin
asuntoihin, kun kaupungin sisällä muuttavat vaihtavat
asuntonsa useimmiten uuteen. Noin 80 prosenttia
vastavalmistuneisiin asuntoihin muuttajista on Helsingissä
paikkakuntalaisia. Nuoret aikuiset muuttavat useammin kuin
vanhemmat, esimerkiksi vuonna 2001 40 prosenttia 19-29-
vuotiaista helsinkiläisistä vaihtoi asuntoa Helsingin sisällä.
40-64-vuotiaista asunnonvaihtajia oli vain vajaat 10
prosenttia. Nuorten aikuisten vaikutus asuntojen yleiseen

kysyntään on näin ollen suuri, etenkin kun yli neljäsosa
helsinkiläisistä on 20-34 -vuotiaita. (Kaupunginkanslia
2003: 3).

%
& �����	�����	
��	�*&������&����$�������

Uusimmassa asunto-ohjelmassa todetaan, että Helsingillä
ei ole mahdollisuuksia kilpailla pientalojen osalta
ympäristökuntien kanssa. Suurin tuotantoa rajoittava tekijä
on rakennusmaan puute. Kaupunki pyrkii kuitenkin
vastaamaan pientalojen nykyiseen kysyntään tuottamalla
korkealaatuisia kaupunkimaisia asuinympäristöjä, joihin
voidaan sijoittaa myös pientaloja. Helsingin tavoitteena
olisikin nostaa pientalotuotannon osuutta kokonais-
tuotannosta nykyisestä 17 prosentista noin kolmannekseen
vastauksena kehyskuntien tarjontaan (Kaupunginkanslia
2003: 16).

Ongelmana on kuitenkin kovan kysynnän nostama hintataso.
Kehyskunnat voivat tarjota Helsinkiä ja muuta
pääkaupunkiseutua enemmän ja halvempia tontteja omakoti-
ja pientaloasumista varten. Lisäksi ne markkinoivat itseään
luonnonläheisyydellä ja toimivilla palveluilla. Itä-Helsingin
valtteja kilpailussa asukkaista Helsingin seudulla ovat mm.
keskeinen sijainti, hyvät yhteydet sekä monipuoliset
palvelut. Näyttäisi siltä, että Itä-Helsingin vetovoima on
riittänyt, eikä väkiluku ole muun Helsingin tavoin laskenut.
Voidaan kuitenkin kysyä johtuuko tilanne yksinkertaisesti
siitä, että alueelle on rakennettu jatkuvasti uutta, vai siitä,
että Itä-Helsinki mielletään yleisesti hyväksi asuinalueeksi?

Tilastokeskus 560 000 599 000    651 000 91 000
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Arvioitaessa, kuinka asuntotuotanto vastaa tarpeeseen, on
määrän ohella tarkasteltava tuotannon hallintasuhdetta sekä
huoneisto- ja talotyyppirakennetta. Väestön demografinen
koostumus ja sen tulevan kehityksen ennustaminen on
tärkeää suunniteltaessa kaupungin asuntotuotantoa.
Heijastuvatko aikaisemmin esitellyt väestönkasvun
ennusteet, väestörakenteen muutokset sekä asukkaiden
asumista koskevien arvostusten ja mieltymysten muutokset
Helsingin asuntotuotannon suunnitelmissa?
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Väestön määrän ja tulotason kasvun yhteisvaikutuksesta
asuntokysyntä on lähes koko sodan jälkeisen ajan kasvanut
todella nopeasti (Laakso & Loikkanen 1997: 95).
Helsingissä eletään yhä kroonisen ylikysynnän olosuhteissa,
jossa asuntojen hinnat ovat erittäin korkeita.

Itä-Helsingin väestön on arvioitu Tietokeskuksen mukaan
kasvavan vuoteen 2011 mennessä 7000 asukkaalla.
Yleiskaava 2002:ssa on varattu asuntorakentamista Itä-
Helsingissä noin 40 000 asukkaalle tulevaisuudessa.
Vuoteen 2010 mennessä on uudessa yleiskaavassa
varauduttu tuottamaan asuntoja Itä-Helsingissä noin puolen
miljoonan kerrosneliön verran, joka merkitsee asuntoja noin
13 000 hengelle. Tässä valossa näyttäisi väestönkasvuun
olevan varauduttu asianmukaisesti, ainakin
yleiskaavatasolla. Itä-Helsingin merkitys koko Helsingin
väestömuutosta arvioitaessa on suuri, koska Vuosaari ja
Kruunuvuorenranta ovat Viikin lisäksi suurimpia ennustetun
väestönkasvun ja rakentamisen alueita lähitulevaisuudessa
(Tieke 2002; KSV 2004a).

On huomattava, että uusia asuntoja tuotetaan vuosittain vain
vähän, yleensä 1-3 prosenttia koko asuntokantaan verrattuna
ja suurin tarjontapotentiaali sisältyy näin ollen jo olemassa
olevaan asuntokantaan (Laakso & Loikkanen 1997: 97-98).
Itä-Helsingin asuntotuotantoon kohdistuukin nähdäksemme
erityisiä laadullisia paineita pitkälti alueen saaman maineen
vuoksi. Yli 140 000 asukkaan alueen asuntokannan rakenne
ei muutu hetkessä, jolloin kysymys ehkä kuuluukin: Ketkä
ovat halukkaita muuttamaan Itä-Helsinkiin? Tulisiko
asuntotuotantoa suunniteltaessa ottaa paremmin huomioon
rakennettavan alueen erityispiirteet ja ulkopuolisten
käsitykset alueesta?
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Asunto-ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi Helsingin
kilpailukyvyn parantaminen asumisen suhteen sekä
kaupungin ja sen talouselämän elinvoimaisuuden
tukeminen. Mikä on asuntotuotannon merkitys tavoitteiden
edistämisessä? Helsingin suhteellisen suuri sosiaalisen
asuntotuotanto verrattuna muihin pääkaupunkiseudun
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kuntiin on koettu ongelmaksi (Kaupunginkanslia 2003: 5;
Lankinen 2004: 1). Kaupungin veropohjan muodostuksen
ja asuntotuotannon rakenteen yhteyksiä on kuitenkin vaikea
arvioida luotettavasti. Asiasta on esitetty monia väitteitä,
mutta tutkittua tietoa on vähän (Lankinen 2004: 1). On jopa
esitetty koko sosiaalisesta vuokratuotannosta ja
omistusasuntojen hinta- ja laatusääntelystä eli hitas-
järjestelmästä luopumista (Laakso & Loikkanen 1997).

Aihe muuttuu ongelmallisemmaksi, kun tarkastellaan
lähemmin kaupungin sisäistä ja muualta suuntautuvaa
muuttoliikettä. Jos suurin osa uusiin asuntoihin muuttajista
tulee kaupungin sisältä (Kaupunginkanslia 2003: 5),
voidaanko uudella asuntotuotannolla tällöin vaikuttaa
merkittävästi veropohjan kehitykseen? Lankinen (2004) on
vertailut Helsingin, Espoon ja Vantaan vuosien 1996-2000
asuntotuotannon aiheuttamia vaikutuksia kuntien
väestörakenteeseen ja veropohjaan. Lankisen mukaan
asuntotuotannon väestölliset vaikutukset ovat odotettua
pienempiä. Toisaalta, jos ongelma on nimenomaan hyvien
veronmaksajien ulosmuutto, eikö asuntotuotannolla voi
hyvinkin olla merkitystä ihmisten valintojen ohjaajana?
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Seudullisessa viitekehyksessä Helsingin suhteellisen korkea
sosiaalinen asuntotuotanto on aiheuttanut epätasapainoa
asuntorakenteessa. Hyvätuloisemmat muuttavat seudun
kehyskuntiin, ja Helsingille on jäänyt liian suuri vastuu
tämän tyyppisestä rakentamisesta. Ympäristön kunnat eivät
kuitenkaan ole olleet innostuneita esimerkiksi
kaupunkimaisen rakentamisen laajentamisesta,
puhumattakaan vuokra-asumisen lisäämisestä. Kehyskunnat
voivat olla nykyisen kaltaiseen kehitykseen tyytyväisiä,
koska pääkaupunkiseudulta saapuvat muuttajat ovat usein
varsin hyvätuloisia. Helsingille tämä on ongelma, hyvien
veronmaksajien kaikotessa samalla kun sosiaalisen
asumisen osuus pysyy korkeana. Itä-Helsinkiin on
suunnitteilla vapaarahoitteisia asuinalueita, mitä on kritisoitu
alueiden liiallisella erilaistumisella. Nähdäksemme asian voi
nähdä myös etuna Itä-Helsingille. Jos seudulla joka
tapauksessa syntyy tällaisia alueita, Itä-Helsingin maineelle
voisi olla etua, että myös sinne muuttaa varakkaita
veronmaksajia.

Kiihtyneeseen poismuuttoon Helsingistä on syynä mm.
puutteet asuntotarjonnassa. Lisäksi talouden lievä alamäki
on vauhdittanut lähtömuuttoa. Enää ei tulla niin paljon työn
ja vaurauden perässä pääkaupunkiin Viime vuosikymmenen
aikana Helsinkiin muutti huomattavan paljon nuoria, jotka
nyt tarvitsevat perheasuntoja. Tällä hetkellä Helsingin
kehyskunnat pystyvät tarjoamaan Helsinkiä paremmin
lapsiperheille sopivia asumismahdollisuuksia.

Helsinki on korostanut yhteisen vastuun merkitystä
(Kaupunginkanslia 2003: 5), mutta voidaanko tilanteeseen
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odottaa muutoksia? Helsingin ja sen ympäristön kuntien
seudullisten tavoitteiden ollessa osittain ristiriitaisia
yhteisvastuullisen politiikan ajaminen saattaa olla hankalaa.
Kehyskuntien nykyisestä nopeasta väestönkasvusta johtuen
kysyntä suuriakin investointeja vaativille palveluille kasvaa
jatkuvasti. Infrastruktuurin laajentaminen syö suhteellisen
paljon varoja, koska pientalovaltaisten kuntien
yhdyskuntarakenne on melko harva. Tällaisessa tilanteessa
niissä ei välttämättä nähdä mielekkääksi rakentaa asuntoja
Helsingin asunnottomille. Onko siis realistista odottaa
esimerkiksi Sipoon auttavan Helsinkiä asunnottomuus-
ongelman ratkaisemisessa?
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Sekoittamisen vaikutusten tutkiminen on erityisen vaikeaa
naapuruston positiivisen vaikutuksen osalta. Kuten
Vaattovaara ja Lönnqvist (2003) esittävät, aikuisväestön
toiminta-alue saattaa olla laajempi, sosiaaliset kontaktit eivät
välttämättä enää tapahdu tietyllä suppealla asuinalueella.
Lasten kohdalla tilanne voi nähdäksemme olla kuitenkin
erilainen ja heikommista lähtökohdista tulevalle lapselle
kontaktit koulutettujen vanhempien lapseen, ja tätä kautta
myös erilaiset aikuisen mallit, voivat olla tärkeitä. Lapset
eivät tuijota leikkitovereiden varallisuutta, mutta asettavat
varmasti tavoitteita tulevaisuudelle saamiensa mallien
pohjalta. Asuntopolitiikka on tasapainottelua erilaisten
intressien välillä. Toiset haluavat asua elitistisenkin maineen
omaavalla alueella, kun taas monet pitävät hyvin tärkeänä
jopa talokohtaista sekoittamista.

Uuden asunto-ohjelman muotoutumiseenkin osaltaan
vaikuttanut Vaattovaaran ja Lönnqvistin (2003)
keskustelunaloite Helsingin asuntopolitiikasta esittää
käsitteen ”positiivisen erilaistamisen politiikka”. Tutkijat
kyseenalaistavat sosiaalisen sekoittamisen ylivertaisuuden
asuntopolitiikan vallitsevana ideologiana 2000-luvulla.
Yhdenmukaisten alueiden sijaan tulisi kehittää alueista
omaleimaisia, joiden vahvuuksia korostaisi muukin kuin
asukkaiden sosioekonominen asema. Ajatus on hyvä ja uudet
tuulet kaupunkisuunnitteluun ovat varmasti aina
tervetulleita. Kuitenkin jo käsitteenäkin hieman ristiriitainen
”positiivisen erilaistamisen politiikka” saattaa joutua
väärinkäytetyksi poliitikkojen ja muiden intressitahojen
retoriikassa. Uhkana on, että kehitys tästä lähtökohdasta
käsin saattaisi kuitenkin johtaa voimakkaampaan alueiden
eriytymiseen, slummiutumiseen ja toisaalta varakkaiden
aidattuihin asuinalueisiin.
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Helsingin seudun asuntokannasta 51 prosenttia ja ARA-
vuokra-asunnoista 55 prosenttia sijaitsee Helsingissä. Ero
vaikuttaa yllättävän pieneltä. Kuitenkin, kun pyritään
seudulliseen yhteistyöhön asuntotuotannossa, ei Helsingin
ehkä ole syytä myöskään kasvattaa eroa. Tässä mielessä
ARA-vuokra-asuntotuotannon osuuden alentaminen
naapurikuntien suuntaiseksi saattoi olla hyvä ratkaisu.

Muun muassa ARA-vuokra-asunnot ovat kuitenkin olleet
korvaamassa yksityisten omistamien heikkokuntoisten ja
halpojen asuntojen katoamista Helsingissä. Huonokuntoisia
asuntoja on purettu, mikä on merkinnyt pienituloisimpien

väestöryhmien asunnonsaantimahdollisuuksien
heikentymistä ja asunnottomuuden riskin kasvua Helsingin
asuntomarkkinoilla. Valtion tukemaa vuokra-
asuntotuotantoa on sosiaalisten syiden ohella käytetty myös
tasaamaan suhdanteita. Varjopuolena on tällöin ollut
joidenkin uusien alueiden muodostuminen melko
yksipuolisiksi vuokrataloalueiksi, mikä ei ole toivottavaa.
Kaupungin vuokra-asunnot ovat kuitenkin tärkeitä
asunnottomien asuttamisessa (Korhonen 2004: 31-32).

Monipuolinen rahoitus- ja hallintamuotorakenne on terveen
väestörakenteen edellytys ja Helsingin menestyminen
merkittävää koko Suomelle. Lienee koko Suomen etu, jos
pääkaupunki on kansainvälisesti vertailtuna kiinnostava ja
houkutteleva asuin- ja tuotantopaikka. Asuntopolitiikalla
tuskin kuitenkaan halutaan heikentää entisestään huono-
osaisten asemaa, vaan turvata myös heidän asumisensa.
Asunnottomuus on keskittynyt Helsinkiin, ja kaupungin
täytyy ottaa tämä asuntotuotannossaan huomioon, kunnes
seudun yhteisvastuullinen asuntopolitiikka konkretisoituu.
Merkittävimmät ongelmat ovatkin nähdäksemme tällä
hetkellä poliittisia.
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Nuorten aikuisten ikäryhmä on Helsingissä suhteellisesti
suurempi kuin muissa seudun kunnissa, mikä selittynee mm.
opiskelijoiden suurella määrällä. Nuorten suuri osuus on
huomattava asuntomarkkinoilla, sillä nuorten ryhmä on
tilastojen mukaan selvästi aktiivisin muuttamaan paikasta
toiseen. Tilastokeskuksen tietojen mukaan nuoret hankkivat
myös yhä nopeammin oman asunnon. Nuoret suosivatkin
sinkkuelämää ja usein muutto omaan asuntoon tapahtuu
yksin (Salmela 1999). Kehityksestä seuraa, että
tulevaisuudessakin Helsingissä tulisi olla paljon pieniä
asuntoja, mikä ei välttämättä ole hyvä asukasrakenteen
tasapainon kannalta.

Asuntokoon kasvattaminen on kuitenkin asukasrakenteen
tasapainoisuuden sekä kaupungin veropohjan kannalta
oikeansuuntainen tavoite. Tästä huolimatta myöskään
nuoria, opiskelijoita, vanhuksia ja muita erityisryhmiä ei
tule pääkaupungin asuntopolitiikassa unohtaa. Vaihtoehdot
eivät kai kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia,
asuntotuotannon tulee olla monimuotoista myös koon
suhteen.

Asunto-ohjelma esittää Helsinkiin yksinkertaistetusti
ilmaistuna enemmän omistusasuntoja, suurempia
huoneistoja ja pientaloja, mutta ei kuitenkaan suurempia
tontteja. Nähdäksemme tämä vastaa tarvetta kohtuullisen
hyvin, sillä vuokra-asuntojen osuus on seudullisesti nähtynä
suuri ja asumisväljyys liian pieni. Itä-Helsinkiä
tarkasteltaessa tuli kuitenkin ilmi, että alueella asutaan jo
väljemmin ja halvemmalla muuhun kaupunkiin verrattuna.
Ahdas asuminen ei täten Itä-Helsingin osalta ole ehkä
nykyään vielä niin suuri ongelma. Helsingin – ja etenkin
Itä-Helsingin väestönkasvun odotetaan jatkuvan, joten
tulevaisuuden kehitystä ajatellen on hyvä, ettei tonteista
tehdä liian laajoja vaan Helsinkiä kehitetään ’urbaanien
lainalaisuuksien’ mukaan, toisin sanoen rakentamalla tiivistä
ja tehokasta.
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Asunto-ohjelma on osa kaupungin strategista suunnittelua.
Kaupungin talouskehityksen ennustaminen on muuttunut
mahdottomaksi muutamia vuosia pidemmällä aikavälillä,
minkä johdosta vähintään kolmen vuoden välein
laadittavalle asunto-ohjelmalle on olemassa perusteet.
Säännöllisin väliajoin on hyvä laatia asunto-ohjelma ja
pohtia, onko kaupungin asuntopolitiikka oikeansuuntaista.

Voidaan kuitenkin myös kysyä, pitäisikö strategisen
suunnittelun olla pitkäjänteisempää? Tämän päivän
asuntotuotannon mahdolliset virheet ovat edessämme vielä
pitkälle tulevaisuuteen. Voiko asuntotuotanto seurata
talouden syklejä? Asuntokanta on kokonaisuus, jossa vanha
ei häviä uutta rakennettaessa. Onko mahdollista, että tarvetta
olisi myös muun muassa asukasrakenteen kehitykseen
pohjautuvalle pidemmän tähtäimen suunnittelulle -
muutenkin kuin yleiskaavan muodossa, joka ei ota kantaa
mm. asuntojen hallintasuhteisiin tai kokoon?
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viihtyisässä kaupungissa. Tässä artikkelissa tutustumme lähemmin Itä-
Helsinkiin suunniteltaviin asuinympäristöihin ja suunnittelua ohjaavaan
arvomaailmaan. Pohdimme myös kestävän kehityksen ja korkealaatuisen
asuinympäristön välistä suhdetta. Tavoitteenamme on vastata kysymykseen,
toteutetaanko Itä-Helsingin suunnittelussa korkealaatuisia ja kestävän
kehityksen mukaisia asuinympäristöjä.

Helsingin kaupungin tavoitteena on pyrkiä tarjoamaan asukkailleen
korkealaatuisia asuinympäristöjä terveellisessä, turvallisessa ja
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Helsingin asunto-ohjelmassa – Monipuolisen asumisen Hel-
sinki, asunto-ohjelma vuosille 2004–2008
(Kaupunginkanslia 2003:2) korkealaatuista asuinympäristöä
kuvaillaan muun muassa termeillä turvallinen,
omaleimainen sekä palveluvarustukseltaan riittävä.
Asuntopolitiikkaa pyritään myös toteuttamaan kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisesti niin, että asumistason
erot tasoittuisivat, sosiaalinen segregaatio vähenisi ja
toisaalta asuntomarkkinoiden toiminta ja Helsingin
kilpailukyky asuinpaikkana paranisi. Nämä laatumääreet
sisältyvät myös kaupungin toimintaa ohjaaviin arvoihin,
päämääriin ja strategioihin ja vaikuttavat siten kaupungin
toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon taustalla (Helsingin
kaupunginkanslia 2004). Myös Uudenmaan
ympäristöohjelman 2005 (Lehtonen & Haavisto 1997)
mukaan korkealaatuisen asuinympäristön kriteereinä
pidetään esimerkiksi turvallisuutta sekä terveellisyyttä.
Tämän lisäksi lähipalveluiden tulee olla hyvin
saavutettavissa ja rakentamisessa tulee huomioida kunkin
alueen fyysiset ominaisuudet sekä välttää riskialttiille
alueille rakentamista.

Tutkimusten perusteella asukkaiden toiveet
asuinympäristönsä suhteen eivät ole yksiselitteisiä, vaan
pikemminkin sidoksissa yksilön omaan elämäntilanteeseen
ja sen asettamiin vaatimuksiin (Kaupunginkanslia 2003:7).
Lähestyimme moniselitteisyyden aiheuttamaa ongelmaa
kestävän kehityksen näkökulmasta, ja asetimme
perusolettamukseksi, että kestävän kehityksen mukainen
asuinympäristö on korkealaatuinen ja täyttää kaikkien
tarpeet ikään, rotuun, sukupuoleen ja elämäntilanteeseen
katsomatta, ja että sitä voidaan pitää tavoiteltavana.
Voimakas kestävän kehityksen korostaminen työssämme
perustuu uskomukseen helsinkiläisten kestävän kehityksen
mukaisen ajattelutavan lisääntymisestä tulevaisuudessa.
Tulevaisuudessa kestävän kehityksen ulottuvuudet ovat
toivon mukaan juurtuneet yhteiskunnan rakenteisiin niin
hyvin, että ne ovat jo itsestäänselvyyksiä ja tämän päivän
suunnitelmat voivat toteutuessaan tulevaisuudessa palvella
huomattavasti suurempaa yleisöä. Arvostamme myös
asukkaiden osallistumisen ja vuorovaikutusmahdol-
lisuuksien korostamista asuinympäristöjen suunnittelussa,
mikä nousee vahvasti esiin esimerkiksi Helsingin
paikallisagenda 21-projektissa.
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Kaupungin kestävän kehityksen mukaisten
asuinympäristöjen suunnittelusta puhuttaessa on
huomioitava kestävän kehityksen kaikki neljä ulottuvuutta,
joista mitään ei saisi priorisoida muiden kustannuksella.
Ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen
kestävyys ovat kaikki yhtä tärkeitä kriteerejä kestävälle ja
siten korkealaatuiselle asuinympäristölle. Kestävän
kehityksen käsitettä käytetään valitettavan usein
argumenttina, jolla perustellaan sellaisia elinympäristön
piirteitä, joita pidetään henkilökohtaisesti tärkeänä. Erilaiset
asiantuntijat kaavoittajista ja kaupunkisuunnittelijoista
politiikkoihin muokkaavat asuinympäristöjä ja puhuvat
omissa toimissaan kestävän kehityksen nimiin. Harva heistä
kuitenkaan osaa määritellä käsitteen käytännössä (Närhi
2004: 120).

Asuinympäristön viihtyisyys vaikuttaa asumiseen ja siten
myös elämän laatuun. Viihtyvyys muodostuu monista eri
tekijöistä, fyysisen ympäristön lisäksi myös toiminnalliset
tekijät ovat merkittävässä asemassa. Myös lähiympäristön
ihmiset vaikuttavat ratkaisevasti viihtyvyyteen. Esimerkiksi
Hämäläisen (2004:12) Helsingin yliopiston aluesuunnittelun
perustutkimuskurssilla 39 itähelsinkiläiselle tekemässä
kyselyssä tutkittiin asukkaiden mielipiteitä ympäristöstään,
johon suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä. Hyviksi asioiksi
koettiin rauhallisuus, luonnon- ja merenläheisyys, hyvät
liikenneyhteydet sekä palveluiden saatavuus. Tärkeänä
tekijänä pidettiin myös asuinympäristön yleistä siisteyttä.
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Viihtyisyyttä häiritseväksi tekijöiksi asuinympäristössä
koettiin rumat talot, epämiellyttävä naapurusto ja
turvattomuus. Esimerkiksi Vuosaaressa, Kontulassa ja
Herttoniemessä erityisesti viikonloppuisin esiintyvä
levottomuus vaivasi osaa vastaajista. Turvallisuutta
viihtyvyyteen vaikuttavana tekijänä ei pidä aliarvioida.
Usein alueen maineella - joko turvallisena tai turvattomana
alueena – on suuri vaikutus muuttopäätösten syntymisessä.
Monikaan ei esimerkiksi halua kasvattaa lapsiaan
turvattoman tuntuisessa ympäristössä.

Asumismuodolla on merkitystä viihtyvyyden kannalta.
Hämäläisen (2004) kyselyssä lähes 70 % vastaajista oli
tyytyväisiä asuinmuotoonsa. Tyytymättömyyden syistä
tärkeimpiä olivat kerrostaloasunnon pienuus, liian korkeat
vuokrat, huono äänieristys ja joidenkin vuokra-asuntojen
huono kunto. Tyytymättömyys itse asumismuotoon ja
kerrostaloasuntojen runsauteen ei kuitenkaan tullut
kyselyssä esiin. Uusimpien asumistoivetutkimusten
(Kaupunginkanslia 2003:7) perusteella näyttääkin siltä, että
asumistoiveet ovat vahvasti sidoksissa mm. vastaajan sen
hetkiseen asumismuotoon sekä paikkakunnan vallitsevaan
talo- ja asuntotyyppiin. Itä-Helsingin asukkaat ovat siis toisin
sanoen tottuneet alueella vallitsevaan asumismuotoon,
eivätkä koe sitä esteenä asumisviihtyvyydelle.

Kuten Hämäläisen (2004:13) kyselystä selviää, lähes kaikki
vastanneista olivat tyytyväisiä palveluihin. Tosin on
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muistettava kyselyn tapahtuneen kaikkien palveluiden
keskellä Itäkeskuksessa, josta on muodostunut Itä-Helsingin
ylivoimaisesti tärkein palvelukeskus. Kuitenkin myös muita
keskuksia pidettiin tyydyttävinä ja yhteyksiä niihin
pääasiassa hyvinä. Metron ansiosta liikenne Itä-Helsingissä
on sujuvaa, palvelee asuinalueita hyvin ja on siten
ekologisesti kestävää.

Kyselyn perusteella Itä-Helsingin suhteellisen runsaat
viheralueet ovat asukkaiden viihtyvyyden ja sosiaalisen
kanssakäymisen kannalta merkittäviä ja niiden säilyttäminen
tärkeää. Viheralueiden tärkeyttä tukee myös
rakennusviraston teettämä tutkimus, jossa asukkaat
puolustivat väljän ja vihreän esikaupunkirakenteen
säilyttämistä tulevaisuudessakin (Rakennusvirasto 2004).
Myös sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton ja Helsingin
itäisen sosiaalikeskuksen yhteistyönä tehdyssä
kyselytutkimuksessa selvisi, että ympäröivä luonto ja sen
läheisyys ovat asukkaille kaikkein merkityksellisintä
asuinympäristössä (Eronen et al. 2002: 45).

Hyviä ja korkealaatuisia asuinympäristöjä suunniteltaessa
on kaupungin tavoitteiden ja asukkaiden toiveiden
yhteentörmäyksiltä vaikea välttyä. Vaikka tavoitteet
olisivatkin yleispiirteiltään samankaltaiset, voivat eri
osapuolten näkemykset tavoitteiden saavuttamisesta poiketa
toisistaan. Erityisen selkeästi tämä tulee ilmi keskusteltaessa
täydennysrakentamisesta viheralueille ja merenrannoille.
Eniten huomiota Itä-Helsingin osalta ovat
mielipidekirjoituksissa saaneet Vartiosaari, jota ei ole
kaavoitettu virkistysalueeksi, sekä Santahamina ja sitä
ympäröivät saaret (Hämäläinen 2004: 2-9). Keskustelua
yleisönosastokirjoituksissa herättää myös viher- ja
virkistysalueiden muoto. Kansalaisten yleinen mielipide on
monipuolisten metsäisten virkistysalueiden kannalla, kun
kaupunki taas kannattaa avaria ja siistejä puistoja, jotka ovat

kaupungin näkökulmasta helppohoitoisia ja edustavia
(Hämäläinen 2004: 2-9). Kaupungin päättäjät korostavat
arvoissaan usein taloudellisuutta ja yhteistä hyvää, joka ei
aina vastaa asukkaiden suppeampaa näkemystä. Yhteisön
hyvä ja yksilön hyvä eivät siis aina kohtaa, mikä
vaikeuttaakin korkealaatuisen asuinympäristön
määrittelemistä, saati sellaisen suunnittelemista.

Helsingin paikallisagendaprojektin ehkä merkittävintä antia
kaupunkisuunnittelulle on ollut vuorovaikutteisuuden
korostuminen suunnittelussa. Vuorovaikutteisuutta pidetään
kestävän kehityksen mukaisessa suunnittelussa tärkeänä,
koska oman elinympäristön suunnitteluun osallistumisen
kautta myös ympäristöstä välittäminen kasvaa. Helsingin
kestävän kehityksen toimintaohjelman (2003: 28-29)
mukaan asuinympäristön viihtyisyyteen vaikuttavia tekijöitä
tuleekin selvittää asukaslähtöisesti ja huomioida saadut
tulokset lähiympäristön ja rakennusten suunnittelussa – sekä
uudisrakentamisessa että vanhaa kunnostettaessa
(Ideapakki…2003: 32-34). Vuonna 2000 voimaan astunut
uusi maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa
vuorovaikutteiseen suunnitteluun. Viime aikoina on
kuitenkin keskusteltu paljon siitä, kuinka vuorovaikutteista
suunnittelu tosiasiassa on. Asukkaiden kuuleminen
suunnittelun aikana ei välttämättä tee suunnittelusta aidosti
vuorovaikutteista. Vuorovaikutuksen tulisikin olla
molemminpuolista dialogia, jotta järjestettävissä
keskustelutilaisuuksissa vältyttäisiin turhauttavilta
väittelytilanteilta asukkaiden ja virkamiesten välillä.
Olennaista on myös se, että vuorovaikutus on jatkuvaa, eikä
ainoastaan liity tiettyyn kaavahankkeeseen. Asukkaiden
toiveiden huomioiminen on tärkeää, jotta alue säilyisi heille
viihtyisänä, toimivana ja kauniina. Osaltaan
asuinympäristön viihtyisyydestä kertoo alueen positiivinen
muuttotase.

Tiiviillä ja matalalla rakentamisella on mahdollista luoda
urbaani yhdyskuntarakenne ja se on ennen kaikkea
vaihtoehto tehokkaasti rakennetulle kerrostaloalueelle tai
väljälle pientaloalueelle. Tehokkaan maankäytön sekä
toimivan joukkoliikenteen ja palvelutarjonnan
mahdollistamana tiivis yhdyskuntarakenne on ekologisesti
kestävämpää kuin väljä. Siksi sitä pidetäänkin usein
kaupunkimaisen asumisen ekologisena tavoitteena, kun
maaseutumaisen väljä, omavarainen ja kylämäinen
yhdyskuntarakenne ei ole mahdollinen. Tällaista
rakentamista edistääkseen ympäristöministeriö käynnisti
Tiivis ja matala-projektin vuonna 2002. Projekti on tuottanut
ja välittänyt tietoa pienmittakaavaisen ja tehokkaan
kaupunkirakenteen toteutuksen keinoista. Tarkoituksena on
elvyttää vanha pientalomaisen kaupunkiasumisen perinne
ja samalla monipuolistaa asuntotarjontaa tuomalla
vaihtoehtoja vakiintuneisiin asuinympäristötyyppeihin
(Ympäristöministeriö 2004). Tiiviin ja matalan
rakentamisen ylivertaisuudelle löytyy myös omat
kyseenalaistajansa. Esimerkiksi Schulmanin (1995: 102)
mielestä pelkästään keskittäminen tai hajauttaminen ei
välttämättä ratkaise yhdyskuntarakenteen ekologisuutta.
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Vastakkainasettelun sijaan hän kehottaa pohtimaan jo
olemassa olevien rakenteiden hyväksikäytön tehostamista
ja kaupunkirakenteen jäsentämistä viherkäytävillä.

Helsingissä uustuotannon toteuttaminen kaupunkirakennetta
tiivistämällä on pakon sanelemaa, koska ylimääräistä
rakennusmaata ei yksinkertaisesti ole. Täydennys-
rakentaminen kaupungin jättömaille ja viherreunoille on
ekologisesti ja taloudellisesti kestävää, kun sillä onnistutaan
parantamaan joukkoliikenteen toimivuutta, vähentämään
yksityisautoilun tarvetta ja infrastruktuurin rakentamista
koskemattomilta alueilta. Asukkaat kokevat sen kuitenkin
usein ekologisen kestävyyden vastaiseksi, kun kaupungin
viheralueet pirstoutuvat vielä pienemmiksi ja niiden eläin-
ja kasvikunta kärsii. Täydennysrakentaminen koetaan myös
kulttuurisesti tai sosiaalisesti kestämättömäksi. Tällaisissa
tapauksissa kansalaisten ja suunnittelijoiden näkemykset
hyvästä elinympäristössä ovat usein ristiriidassa (Närhi
2004: 120). Vanhat asukkaat saattavat kokea menettävänsä
jonkin tietyn heille tärkeän paikan rakentamisen myötä.
Suunnittelija ei aina voikaan tietää mitä sosiaalisia
merkityksiä joutomaalla saattaa olla. Schulmanin (1995: 98)
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mukaan paikallisen väestön ympäristöön liittämät sosiaaliset
ja symboliset arvot jäävätkin usein taloudellisen
tehokkuusajattelun varjoon.

Eräiden tutkimusten mukaan suomalaisista
kerrostaloasukkaista noin puolet haluaisi asua pientaloissa
tai rivitaloissa. Kerrostaloasukkaista suurin osa asuu yhden
tai kahden hengen ruokakunnissa ja heille omakotitalot ovat
tavallisesti liian suuria ja myös perheille usein liian kalliita
(Toukko 2003: 29). Helsingin niukoista rakentamisalueista
johtuen ei omakotialueiden rakentaminen ole kysynnästä
huolimatta mahdollista, eikä pääosin pientalorakentamisesta
koostuva uudisrakentaminenkaan riitä ratkaisemaan asunto-
ongelmaa. Koska pientaloasuminen kuitenkin on suosittua,
pyrkii kaupunki tarjoamaan korkealaatuisia ja monipuolisia
kaupunkimaisia pientaloja sellaisilla kaupunki- ja
aluerakenteellisesti sopivilla alueilla, joilla mm.
lähipalvelujen ja joukkoliikenteen toimiminen on koko
asuinalueen väestötiheyden ansiosta mahdollista ja
kannattavaa. Tavoitteena on tiheään rakennettujen
pientalojen osuuden kasvattaminen kolmannekseen
asuntotuotannosta. Tonttipulan vuoksi pääosa
uustuotannosta muodostuu kuitenkin kerrostaloista
(Kaupunginkanslia 2003: 16). Kerrostaloasumisen etuna
kiireiselle tai matkustavalle asukkaalle on huolettomuus
esim. huollon ja hoidon suhteen. Esteettömyyden periaatteen
mukaan rakennettuna ne tarjoavat myös turvallisen
asuinmuodon vaikeasti liikkuville.

Kerrostalojen vetovoimaisuutta ja asumisviihtyvyyttä
voidaan parantaa monilla eri tavoilla. Terasseilla,
asuntopihoilla, parvekkeilla ja viherhuoneilla saadaan

talojen usein niin monotonisesta ulkomuodosta
vaihtelevampi ja asukkaille viihtyisämpi. Myös asuntojen
yksilölliset pohjaratkaisut ja sijoittaminen, kuten asuntoja
rivitalotyyppisesti pohjakerroksessa, kahdessa kerroksessa
tai kattokerroksessa tekevät niistä houkuttelevan
vaihtoehdon pientaloasumista kaipaavalle. Asuntojen
muutosmahdollisuus elämäntilanteiden mukaan sekä
esteetön liikkuminen on myös huomioitava
(Kaupunginkanslia 2003: 17). Oleellista kuitenkin on, ettei
kerrostalossa asuminen tarkoita kerrostaloympäristössä
asumista perinteisten lähiöiden tyyliin, vaan että pientalot,
kerrostalot ja niiden välimuodot vaihtelevat asuinalueella
ja luovat monipuolisen ja viihtyisän kokonaisuuden.

Sosiaalisen kanssakäymisen kannalta on tärkeää, että
alueella on tiloja asukkaiden kokoontumisia, harrastuksia
ja tapahtumia varten. Myös katutilat tulisi hyödyntää
paremmin, sillä urbaanina kohtaamispaikkana niillä on
Strandellin (2003) mukaan tärkeä merkitys sosiaalisena
ympäristönä. Katukuva on myös tärkeää imagon kannalta.
Tällaisessa monipuolisessa asuinympäristössä asukaskunta
voi olla mahdollisimman sekoittunutta ja moninaista ja
sosiaalinen kanssakäyminen runsasta. Mielestämme
uustuotannossa on kuitenkin muistettava, että asuntoihin
monipuolisuutta tuovat, usein standardimalleista poikkeavat
pohjaratkaisut ja lisävarustukset nostavat lähes
poikkeuksetta asunnon rakennuskustannuksia ja näkyvät
siten myös sen hinnassa tai vuokrassa. Erillisillä
taloudellisilla toimenpiteillä tulee siksi huomioida, että
tämän tyyppinen uudisrakentaminen on myös
vähävaraisempien ulottuvilla.

Vaikka Helsingin pitkä muuttovoittokausi katkesikin vuonna
2002 ja kääntyi tappioksi, ei tarve uudelle
asuinrakentamiselle ole pienentynyt. Eniten tarvetta on
lapsiperheille, opiskelijoille sekä eläkeläisille suunnatuille
kohtuuhintaisille, kohtuuetäisyydellä palveluista ja
työpaikoista sijaitseville asunnoille. Tarjontaa selkeästi
korkeampi kysyntä kuitenkin koventaa kilpailua, nostaa
hintoja ja vuokria sekä pidentää työmatkoja. Esimerkiksi
keskustan tuntumassa sijaitsevat tarpeeksi isot perheasunnot
ovat normaalin keskiluokan ulottumattomissa.
(Kaupunginkanslia 2003: 4-6). Perhe-elämästä omassa,
kohtuuhintaisessa omakoti- tai rivitalossa haaveileva joutuu
siksi muuttamaan edullisemman asunnon perässä parinkin
tunnin ajomatkan päähän työpaikaltaan, mikä voimistaa
amerikkalaista, autoriippuvaista nukkumalähiökehitystä.

Itä-Helsingin uudet kaupunginosat muodostuvat asunto-
ohjelman mukaisesti lähinnä kerrostaloista. Esimerkiksi tällä
hetkellä jo lähes valmiin Herttoniemenrannan suunnittelun
tavoitteena oli luoda korkeatasoinen ja viihtyisä
kantakaupunkimainen kerrostaloalue, jossa ympäristön
tarjoamat puitteet, meri ja puistot, tulisivat hyödynnetyksi
optimaalisesti. Tavoitteena oli myös luoda eri ikäryhmille
turvallinen ja virikkeellinen asuinympäristö, jolla on hyvä
palvelutaso (KSV 2004a). Vuosaaren Kallahti muodostuu
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puolestaan kaupunkimaisesti rakennetuista alle
seitsemänkerroksisista taloista. Alueella on suuri rakennettu
puistoalue ja ranta. Alueen erikoisuus ovat asuntoyhtiöiden
omistuksessa olevat asukastalot, jotka tarjoavat
monipuolista kerhotoimintaa. Kallahden itäpuolen
merenrantaan rakennetaan korkeatasoisia vapaarahoitteisia
alle yhdeksänkerroksisia kerrostaloja ja pientaloja. Sen
yhteyteen tehdään myös yleinen hiekkaranta ja
pienvenesatama. Vuosaaren Aurinkolahteen rakennetaan
kanava, joka on osin pienveneillä kuljettava. Alueelle nousee
myös kerrostaloja ja pientaloja (KSV 2004b). Suunnittelun
kaupunkimaisten ympäristöjen luomisen tavoitteista
huolimatta Vuosaaren keskustan ja asumisen kahtiajako
muistuttaa suuresti Ruotsissa 1950-luvulla käytettyjä
esikaupungin suunnittelustrategioita. Kansainvälisesti viime
aikoina paljon keskusteltu asumisen ja palveluiden
integroiminen olisi myös voinut olla ratkaisu (Hultin 1997:
53).

Vanhojen lähiöiden kehittämisessä on vanhan asuntokannan
parantamisen lisäksi keskitytty täydennysrakentamiseen.
Täydennysrakentamisella lähiöiden asuntokanta
monipuolistuu ja täydennysrakentaminen onkin ratkaistu
suurimmaksi osaksi pientalorakentamisella. Keski-
Vuosaareen pääosin 1960-luvulla rakennetuista asuintaloista
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muodostuvaa kaupunginosaa täydennetään rakentamalla
lähinnä urbaaneja pientaloja. Tätä rakennustapaa on
kehitetty useilla kilpailuilla, joiden tuloksena alueelle
rakennetaan mm. puukerrostalojen kortteleita (KSV 2004b).

Myllypuron täydennysrakentamisen tarkoituksena on luoda
Myllypurosta monipuolinen asuinalue ja lisätä työpaikkojen
sekä kaupallisten ja kunnallisten palveluiden tarjontaa.
Eteläiseen Myllypuroon on suunnitteilla urbaani
omakotitaloalue, jota ympäröivät suuret puisto- ja liikunta-
alueet. Alue on tarkoitus rakentaa maaston muotoja
myötäillen ja mahdollisuuksia pysäköinnin keskittämiseksi
luolaan kallioista maanpintaa säilyttäen tutkitaan.
Suuruusluokassa ainutlaatuisen puisen kaupunkikylän on
tarkoitus tarjota perheille uudenlaista pientaloasumista
kerrostalovaltaisessa Itä-Helsingissä. Myllypuro on
valtakunnallisen Moderni puukaupunki-hankkeen
kärkiprojekti ja se toimii puurakentamisen
edistämisohjelman pilottikohteena. Vanhan kaatopaikan
purettujen talojen tilalle on tarkoitus rakentaa laadukkaita
kaksi- ja osittain kolmikerroksisia rivi- ja pienkerrostaloja
sekä korkeatasoinen puisto (KSV 2004c; Salmela 2004).
Myös Kontulassa on useita täydennysrakentamisprojekteja
ja Kontulan keskustaa ollaan kehittämässä. Alueen asunto-
ja työpaikkarakentamismahdollisuuksia lisätään ja alueen
viihtyisyyttä ja turvallisuutta pyritään parantamaan
(Lähiöprojekti 2004).

Vaikea kysymys nykyisten ja tulevien asukkaiden tarpeiden
kannalta on asuinympäristöön liittyvä viheralueiden ja
merenrantojen rakentaminen. Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehdin Ilkka Laineen
mukaan Vuosaaren Ramsinrannan merellisen pientaloalueen
rakentamisesta laaditaan lähiaikoina asemakaava ja sen
odotetaan kohottavan tunteita nykyisten asukkaiden
keskuudessa (Lilius 2004: 16). Sen sijaan Vuosaaren Uutelan
virkistysalueen asemakaavan laadinnan tavoite on säilyttää
Uutelan luonto-, maisema- ja virkistysaluekokonaisuus
(KSV 2004b). Uutelaan oli tarkoitus rakentaa pieniä
asuinalueita, mutta voimakkaan vastustamisen tuloksena
suunnitelmia muutettiin, kertoo Laine (Lilius 2004: 16).

Laajasalon öljysataman alueelle on suunnitteilla uusi
merellinen kaupunginosa työnimeltä Kruunuvuorenranta.
Tällä hetkellä laadittavaan osayleiskaavaan liittyy vielä
useampi keskeinen kysymys. Merellisten asumisratkaisujen
kehittäminen, alueen identiteetin luominen, alueelle
sijoitettavien toimintojen valitseminen, rakennus-
tehokkuuden päättäminen sekä luonnon ja maiseman
vaaliminen sekä virkistysalueiden kehittäminen useamman

helsinkiläisen nautittavaksi on toistaiseksi avoinna (KSV
2004d).

Asunto-ohjelmaa ja kaupungin suunnitelmia lukiessa tulee
mielikuva kaupungin suunnittelijoiden parantuneista
asenteista ja avarakatseisemmasta suhtautumisesta erilaisten
ympäristöjen suunnitteluun. Kritiikkiä kuitenkin esiintyy.
Uhattu Helsinki, kirja kaupunkisuunnittelun kriisistä (2000)
kaataa kylmää vettä niin suunnittelijoiden kuin päättäjienkin
niskaan. Kirjoittajat näkevät nykyisen suunnittelun
tuhlaavan aivan liikaa arvokkaita viheralueita, merenrantoja
ja muita kauniin ja viihtyisän asuinympäristön aineksia.
Ratkaisuna nähdään pääkaupunkiseudun yhdistäminen ja
siitä seuraava rakennustuotannon siirtyminen keskustasta
väljemmille alueille, mutta myös kaavoitukseen liittyvät
parannukset, kuten ruutukaavamaisesta rakentamisesta
luopuminen keskustan ulkopuolella sekä
tilkkutäkkimäisestä asemakaavojen suunnittelusta
siirtyminen pitkäjänteisempään, monipuolisempaan sekä
laajakatseisempaan suunnitteluun. Myös useat
monitulkintaiset käsitteet ja arvot kuten kestävä kehitys,
virkistysalue ja kaupungin laadullinen kehitys ovat
yleiskaavassa 2002 määritelty niin suurpiirteisesti, että
niiden todellinen käyttö ja huomiointi ovat jääneet
vähäiseksi ja kapeakatseiseksi (Mäkinen et al. 2000: 7-13,
22–26).

Kerrostalolähiöt ovat Itä-Helsingissä melko tavanomainen
asuinympäristö. Lähiöihin liittyy erinäisiä ongelmia, joita
on lähdetty ratkaisemaan lähiöprojektin avulla. Myllypuron
ja Kontulan kerrostalovaltaisten lähiöiden
korjausrakentaminen ja sitä kautta työllisyyden
parantaminen sekä sosiaalisen syrjäytymisen ja alueellisen
segregaation ehkäiseminen ovat olleet Itä-Helsingin
lähiöprojektin tavoitteita (Ideapakki… 2003: 32–34).
Asuinympäristöjen arvostusta ja viihtyvyyttä kohentamalla
toivottiin myös vanhempien alueiden vetovoimaisuuden
lisääntyvän. Lähiöiden erityispiirteitä, kuten arvokkaita
luontokohteita, arkkitehtuuria sekä koko kaupunkia
palvelevia erityispalveluja esimerkiksi liikuntapaikkoja
lisäämällä ja kehittämällä on haluttu parantaa alueen
julkisuuskuvaa ja houkuttelevuutta asuntomarkkinoilla
(Lähiöprojekti 2004). Myös asukkaiden kytkemistä tiiviisti
alueiden kehitystyöhön on pidetty tärkeänä. Kehittämisen
avainkysymys on ollut palveluiden ja työpaikkojen
sijoittaminen lähiöihin. Lähiöuudistuksen toteuttaminen
näiden kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti oli myös
yksi Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelman, eli
paikallisagenda 21-projektin päätavoitteista (Helsingin
kestävän kehityksen…2003: 28-29)

Meidän mielestämme näyttää siltä, että nykyinen Itä-
Helsingin suunnittelu tuottaa korkealaatuisia ja samalla
kestävän kehityksen mukaisia asuinympäristöjä, jotka
pääosin vastaavat asukkaiden toiveita ja tarpeita.
Suunnittelua on kritisoitu, mutta toisaalta konkreettisia
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ohjeita siitä, miten tulisi toimia, on vähän. Vaikka tilanne
Helsingissä ei vielä ole ideaali, näyttää kehitys kulkevan
oikeaan suuntaan. Moneen muuhun maahan verraten kestävä
kehitys on helsinkiläisessä suunnittelussa sisäistetty hyvin
ja nykyisin suunniteltu tiivis kaupunkirakenne on kestävän
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kehityksen mukaista. Matala- ja pientalovaltaisuus sekä
puumateriaali ovat taas kompromissi omakotitaloasumisesta
pääkaupungissa. Pääsääntöisesti kaikki kestävän kehityksen
ulottuvuudet on pyritty huomioimaan suunnittelussa, ja
joidenkin ulottuvuuksien kohdalla on suunniteltu
vaihtoehtoisia toteuttamistapoja. Esimerkkinä mainittakoon
sosiaalinen kestävyys, jota pyritään tulevaisuudessa
huomioimaan ja toteuttamaan alueellisesti myös ns.
positiivisella erilaistamisella aikaisemman sosiaalisen
sekoittamisen mallin sijaan.
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Kaupunkisuunnitteluviraston tiedotteiden perusteella
voidaan todeta, että asuminen Itä-Helsingin uusissa
kaupunginosissa on korkealaatuista ja että erilaisia
rakennusvaihtoehtoja on tarjolla monipuolisesti, joskin
kerrostalot muodostavat enemmistön rakennuskannasta.
Alueiden toimivuutta on vielä vaikea arvioida, mutta metron
läheisyys takaa ainakin hyvät joukkoliikenneyhteydet
keskustaan ja muualle Itä-Helsinkiin.

Suunnittelussa on pyritty säilyttämään ja hyödyntämään
maiseman vaihtelua. Muun muassa Myllypuron
puukaupungin suunnittelussa korostettu kalliomaiseman
säilyttäminen on tärkeä tekijä alueen identiteetin,
omaleimaisuuden sekä mielenkiintoisuuden kannalta, siis
merkittävä keino kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden
säilyttämiseen. Merenrannoille on rakennettu, mutta niitä
on myös säilytetty virkistysalueina. Uusien alueiden
identiteetin luominen arkkitehtuurisin keinoin on myös
tärkeää. Voidaan esimerkiksi kysyä, onko Vuosaaren uusien
alueiden ja Herttoniemenrannan arkkitehtuuri liian
samanlaista? Myllypuron puukaupungin suunnittelussa
tähän haasteeseen on vastattu hyvin. Paikallisidentiteetin
lujittumista voidaan edesauttaa myös esimerkiksi alueen
historiaan liittyvällä kadun nimistöllä, kuten
Herttoniemenrannassa on tehty. Toisaalta Itä-Helsingin
rikasta kulttuurihistoriaa tulisi tuoda vielä entistä enemmän
esiin suunnittelussa. Identiteetin vahvistamisen tärkeyttä on
painotettu myös Paikallisagenda 21-projektissa. Jotta
paikallisidentiteetin kannalta tärkeät alueet eivät
suunnittelun myötä muutu olennaisesti, on tärkeää että
suunnittelijoiden ja asukkaiden välille syntyy dialogi
suunnittelun alkaessa.

Vaikka viher- ja virkistysalueiden riittävä säilyminen on
huomioitava kaikessa alueiden suunnittelussa, on asuntojen
riittävä saatavuus alueen kokonaisvaltaisen kestävän
kehityksen kannalta hyvin tärkeää. Ilman täydennys- ja
uudisalueiden rakentamista alueen asuntojen hinnat ja
vuokrat kohoaisivat entisestään, ulospäin laajentuvalla ja
väljällä alueella matkakustannukset kasvaisivat, sosiaalinen
rakenne heikkenisi ja alueen vetovoimaisuus kärsisi. Lisäksi
hintojen nousun seurauksena syntyy vaara, että keskiluokka,
alueen tärkein työvoima, muuttaisi alueelta pois ja vain
valtion kustannuksella elävillä olisi mahdollisuus jäädä
alueelle. Näiden kestävän kehityksen vastaisten suuntausten
estämiseksi on maan puutteen vuoksi joillekin
viheralueillekin voitava rakentaa. Ekologisen kestävyyden
ja viheralueiden säästämisen nimissä rakennetaan usein
myös jättömaille ja muille viherreunoille. Vaikka tämä on
siis laajojen viheralueiden säilymisen kannalta hyvä, on
näiden alueiden sosiaalinen kestävyys ja riittävän
viihtyisyyden takaaminen arvioitava hyvin tarkkaan.

Itä-Helsingin asuinympäristöjen suunnittelussa
huomioidaan uudisrakentamisen lisäksi myös jo olemassa
olevien asuinalueiden kunnostaminen ja viihtyisyyden
lisääminen. Alueiden erilaistumisen ennaltaehkäisemiseen
ja vanhojen kerrostalovaltaisten alueiden viihtyisyyden
lisäämiseen tähdännyt lähiöprojekti on ollut Itä-Helsingissä
hyvin tärkeä. Pelkän ulkoisen kohentamisen lisäksi pitäisi
kuitenkin keskittyä myös entistä enemmän imagon
perinpohjaiseen parantamiseen pintaa syvemmältä, ja ennen
kaikkea turvallisuuden lisäämiseen.
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Kestävän kehityksen eri näkökulmia tarkasteltaessa
Helsingin asunto-ohjelma 2004–2008 vastaa suhteellisen
hyvin Itä-Helsingin sosiaalisen kestävyyden haasteeseen.
Kaupunki pyrkii tarjoamaan erilaisia asuinympäristöjä ja
talotyyppejä monipuolisesti eri sosiaaliryhmille. Pyrkimys
parantaa kaupungin veropohjaa rakentamalla ”kovan rahan
asuntoja”, jotka houkuttelevat parempituloista väestöä
alueelle on puolestaan taloudellisesti kestävää.
Yksityisrahoitteiset asunnot ovat myös sosiaalisesti kestäviä
siinä mielessä, että huonosta maineesta kärsivien alueiden
imago voi parantua. Sosiaalisen kestävän kehityksen
kannalta vaikea kysymys erityisesti Itä-Helsingissä on
kaupungin vuokra-asuntojen määrä suhteessa muuhun
asuntokantaan. Tämä epätasapaino näkyy selkeimmin
vuokratalovaltaisilla alueilla kuten Kontulassa ja
Myllypurossa, missä asukkaat ovat alkaneet vastustaa
lisävuokratalojen sijoittamista alueille. Myllypurossa tähän
haasteeseen on vastattu paremmin kuin Kontulassa, jossa
vuokrataloja rakennetaan edelleen (vrt. Lilius 2004).

Asuinympäristöistä puhuttaessa ei ole kuitenkaan kyse vain
asuntotuotannosta. Syrjäytymistä tulisi näillä alueilla torjua
lähiöprojektin kaltaisilla ohjelmilla, joiden kautta työttömät
ja muut syrjäytymisvaarassa olevat voivat löytää järkevää
ajanvietettä. Lähiöprojektin varojen supistaminen onkin
tässä mielessä erittäin valitettavaa ja osoitus kaupungin
lyhytnäköisyydestä sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa.
Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kannalta on myös
tärkeää, että asuinympäristö tarjoaa asukkailleen erilaisia
viihtyisiä kohtaamispaikkoja, kuten asukas- ja
leikkipuistoja. Vuosaaren asukastalot ovat hyvä esimerkki
pyrkimyksestä vahvistaa asukkaiden kanssakäymistä ja
luoda sosiaalisia suhteita erilaisten ihmisten välillä. Alueen
kehittäminen omana kokonaisuutenaan saattaa omalta
osaltaan lisätä väestön yhteenkuuluvuutta ja
vuosaarelaisuutta, joka taas on merkittävä tekijä alueen
sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kannalta.
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Viheralueet mainitaan usein tärkeimpänä asukkaiden
viihtyvyyteen vaikuttavana tekijänä. Ekologisen
merkityksen lisäksi niillä on siis myös sosiaalisesti ja
kulttuurisesti merkittävä vaikutus. Itä-Helsingissä on
suhteessa muuhun Helsinkiin paljon viheralueita ja asukkaat
ovat niiden määrään pääosin tyytyväisiä. Voimakasta
vastustusta asukkaiden keskuudessa herättää sitä vastoin
alueiden määrän väheneminen, mikä itähelsinkiläisten
harmiksi on varsin heikosti estettävissä. Parannuksena
jatkuvassa rakentamisessa on kuitenkin lisääntynyt
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maiseman vaihteluiden ja luonnollisuuden säilyttäminen
sekä niiden hyödyntäminen suunnittelussa.

Analysoimiemme kyselyiden mukaan itähelsinkiläisille
tärkeimpiä virkistysalueita ovat siis omat lähialueet ja vapaat
merenrannat. Koko Itä-Helsingin asukkaita ajatellen
riittävän suurten merenranta-alueiden varaaminen yleiseen
ja luonnonmukaiseen virkistyskäyttöön on hyvin tärkeää niin
ekologisesta, sosiaalisesta kuin kulttuurisestakin
näkökulmasta. Myös alueen imagon kannalta on suotuisaa
saada Itä-Helsinki säilyttämään maineensa
luonnonkauniiden rantojen ja saarien alueena. Muun muassa
Kruunuvuorenrannan suunnittelussa on pyritty
kiinnittämään erityistä huomioita merenrantojen
säilyttämiseen entisellään ja rakennettavilla rannoilla
luonnollisen ilmeen jättämiseen. Toisaalta merenrannat ovat
haluttua tonttialuetta ja yksi tärkeä keino houkutella Itä-
Helsinkiin myös vauraita asukkaita ja sitä kautta uusia
yrittäjiä ja työpaikkoja. Mielestämme merenrantojen
osittainen tonteiksi kaavoittaminen on hyvä keino
veropohjan parantamiseen ja sen myötä taloudellisen
kestävyyden turvaamiseen ja koko alueen hyvinvoinnin
säilyttämiseen.

Lähiympäristön viheralueet ovat erityisen tärkeitä
vanhuksille ja lapsiperheille, joiden liikkuminen rajoittuu
pienemmälle alueelle. Hyvässä ja kestävässä
asuinympäristössä lähiviheralueet ovat peruspalvelu, joiden
kestävyys tulee suunnitella kattamaan myös alueen
mahdollinen käytön lisääntyminen. Erityisesti viheralueiden
lisäksi asuntojen läheisyydessä ja talojen välissä oleva
kasvillisuus ja puusto ovat merkittävä viihtyvyyttä lisäävä

tekijä. Ikkunasta avautuva luontomaisema on tärkeä
asuinympäristöjen, erityisesti lähiöiden luonnollisuutta ja
arvoa lisäävä tekijä. Tämä tulee huomioida myös
täydennysrakentamista suunniteltaessa.

Laajojen luontoalueiden säilyttäminen on lähiviheralueiden
lisäksi perusteltua monestakin näkökulmasta. Muun muassa
Uutelan alueen säilyttämistä perustellaan tarpeella säilyttää
Itä-Helsingin alueella edes yksi ”oikea metsä”, jossa
asukkailla olisi mahdollisuus käydä virkistäytymässä ja
saada parempi kosketus luontoon. Uutelan säilyttämisen
myötä myös Itä-Helsingillä on oma laaja luontoalue, jolloin
pääkaupunkiseudun retkeily hajautuu useampiin kohteisiin
eikä autoilu tai yksittäisten alueiden kulutus kasva niin
paljoa. Myös alueen biodiversiteetin säilymisen
edellytyksenä ovat riittävän laajat elinmahdollisuudet.

Asukkaat arvostavat eniten luonnollisia ja metsäisiä
virkistysalueita, jotka ovat kaupungin ja suunnittelijoiden
suosimiin puistomaisiin alueisiin verrattuna ekologisempia
ja monipuolisempia. Virkamiesten puistoja suosivat asenteet
johtuvat varmasti osin halusta parantaa alueiden imagoa sekä
alueista vastaavien suunnittelijoiden ja toteuttajien viheralan
koulutuksesta. Luonnollisuuden lisäksi asukkaat kaipaavat
viheralueilleen järkeviä ulkoilureitistöjä sekä pieniä
parannuksia kuten penkkejä ja roska-astioita, mitkä ovat
pienuuteensa nähden asukkaiden ja alueen kannalta
merkittäviä ja lähiöprojektin myötä paikoin toteutuneitakin
investointeja.

Asuinympäristö voi olla ekologisesti rakennettu, ja sen
suunnittelussa voidaan huomioida sosiaaliset, taloudelliset
sekä kulttuuriset tekijät, mutta tämä ei itsessään takaa
ihmisen arkipäivän toimintojen kestävyyttä. Tavat ja
tottumukset ovat syvällä yhteiskunnan rakenteissa, ja niiden
muuttaminen kestävämpään suuntaan on mahdollista vain
pitkällä aikavälillä. Tähän on kuitenkin tyytyminen - sekin
on parempi kuin ei mitään. Perusolettamuksemme siitä, että
ihmiset haluavat asua kestävän kehityksen mukaisesti ei
välttämättä käytännössä toteudu kaupungin jokaisen
asukkaan kohdalla. Varmasti tulevaisuudessakin
vannoutuneita autoilijoita ja kestävyydestä piittaamattomia
tulee olemaan. Kuitenkin tämänkaltaiset yleistykset
suunnittelussa ovat tarpeen ottaen huomioon väestömäärän,
jonka tarpeisiin suunnittelulla pyritään vastaamaan. Yksilön
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mielipiteen kuuleminen on tärkeää, mutta orjallinen
toiveiden toteuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista eikä
palvele suurta yleisöä. Todennäköisesti kestävästi
ajattelevien ihmisten osuus tulee kasvamaan
lähitulevaisuudessa muun muassa lisääntyvän
ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden myötä. Kestävän
kehityksen mukaiset ympäristöt ovat siis tavoittelemisen
arvoisia, sillä ne ovat suurimmalle osalle asukkaista hyvin
korkealaatuisia.
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- Itä-Helsingin asunnoissa on eurooppalaisittain korkea
varustelutaso ja vanhasta rakennuskannasta pidetään
huolta peruskorjaamalla. Asuntojen hinnat ovat
kuitenkin edullisia verrattuna muuhun Helsinkiin.

- Itä-Helsingissä on hyvät joukkoliikenneyhteydet
erityisesti metron ansioista. Toimivuuden kannalta
liityntälinjojen kehittäminen on tärkeää, eikä
bussivuoroja tulisi karsia.

- Palveluiden saavutettavuus joko lähikeskuksesta tai
joukkoliikenneyhteyksiä käyttäen on huomioitu.

- Alueen rikas kulttuurihistoria kartanoineen ja
perinneympäristöineen tulisi säilyttää ja huomioida
uutta rakennettaessa.

- Itä-Helsingin vahvuuksia ovat luonnon- ja
merenläheisyys, metsät, puistot sekä
luonnonsuojelualueet. Itä-Helsingissä ihmiset
arvostavatkin väljästi rakennettuja asuinalueita, joita
ympäröivät laajat viher- ja ulkoilualueet.

- Alueen positiivisia puolia ovat myös monipuoliset ja
kehittyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet.

- Vahvuuksina Itä-Helsingissä ovat uudet innovatiiviset
projektit, kuten Urban-yhteisöaloiteohjelman
asumisneuvojakokeilu ja lähiöprojektin hankkeet.
Alueen monipuolinen kehittäminen vaatiikin uusia
ideoita ja ennakkoluulottomia kokeiluja.

- Tällä hetkellä Itä-Helsingistä löytyy alueita, joilla on
vuokra-asuntoja suhteellisen paljon. Tämä voidaan
nähdä heikkoutena, sillä usein samat alueet kärsivät
huonosta maineesta ja sosiaalisista ongelmista.
Ratkaisuna voisi olla erilaisten asumismuotojen ja
omistussuhteiden lisääminen ja alueellisen
eriarvoisuuden poistaminen.

- Asumisen suunnittelussa tulisi määritellä
tapauskohtaisesti mitä kestävän kehityksen käsitteellä
tarkoitetaan. Yhteisten pelisääntöjen myötä
tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutuminen
helpottuu.

- Itä-Helsingin mainetta tulisi parantaa, mikä osaltaan
voisi lisätä yritysten ja uusien asukkaiden
mielenkiintoa muuttaa alueelle.
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- Helsingissä asutaan pohjoismaihin verrattuna
suhteellisen ahtaasti ja isoja perheasuntoja on tarjolla
vähän. Asumisväljyyttä tulisikin pyrkiä kasvattamaan
täydennysrakentamisen ja uusien tiiviiden ja matalien
pientalomaisten alueiden rakentamisen yhteydessä.

- Vanhojen lähiöiden perusparantaminen ja niiden
ostoskeskusten elävöittäminen ja edelleen
kehittäminen on tärkeää. Näin turvataan alueiden
kokonaisvaltainen elinvoimaisuus, jottei kehitys
suuntaudu ainoastaan isoihin aluekeskuksiin.

- Työpaikkojen määrää tulisi Itä-Helsingissä kasvattaa,
sillä tällä hetkellä alueella on melko vähän työpaikkoja
verrattuna muuhun Helsinkiin. Tämä voisi osaltaan
elävöittää lähiöitä ja luoda tasapainoa
työpaikkajakaumaan koko kaupungin mittakaavassa.
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- Uusia asuinalueita suunniteltaessa tulisi hyödyntää
erilaisia talotyyppiratkaisuja, jotta laajat viheralueet
säilyvät jatkossakin. Alueiden omaleimaisuus on myös
huomioitava suunnittelussa mahdollisimman hyvin,
etteivät alueiden tämän hetkiset vahvuudet heikkene.

- Monimuotoisen asuntorakentamisen avulla voidaan
tuottaa hallintasuhdejakaumaltaan erilaisia asuntoja
niin nuorille, asunnottomille kuin hyvätuloisille
perheille. Täydennysrakentamisen yhteydessä on
mahdollisuus ottaa eri elämäntilanteissa olevat ihmiset
huomioon ja taata tasavertaiset oikeudet
kohtuuhintaiseen asumiseen.

- Mahdollisuuksina Itä-Helsingissä ovat merenrannat,
jotka houkuttelevat alueelle veronmaksukykyisiä
asukkaita sekä yrityksiä. Tämä on taloudellisen
kestävyyden mukaista, mutta voi olla ristiriidassa
kestävän kehityksen ekologisen ja sosiaalisen
ulottuvuuksien kanssa.
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- Itä-Helsingin ikärakenne on melko nuorta verrattuna

muuhun Suomeen ja nuorten koulutustaso on korkea.
Tällä voi olla positiivinen vaikutus kaupungin
veropohjaan, mikäli nuoret löytävät koulutustaan
vastaavaa työtä ja jäävät asumaan alueelle.

- Helsingin seudulle olisi hyvä luoda yhteinen hallinto,
joka päättää seudullisesta asuntopolitiikasta ja
yhdyskuntarakenteesta. Tällä hetkellä kunnat
toimivat liikaa omien etujensa
mukaisesti ajattelematta kokonaisuutta.

- Päätöksenteon pohjalla tulisi hyödyntää enemmän
asumiseen liittyviä tutkimuksia, joiden avulla
voidaan nostaa esille asuntopolitiikassa pitkällä
tähtäimellä vaikuttavia tekijöitä.

- Niukka tonttimaa luo uhkan tulevaisuuden
asuntorakentamiselle, kaupungin fyysisten ja
hallinnollisten rajojen tullessa vastaan. Tiiviillä ja
matalalla rakentamisella voidaan käyttää tehokkaasti
hyväksi vielä rakennettavissa oleva tonttimaa.

- Uhkaksi elinvoimaisen Itä-Helsingin luomisessa voi
muodostua yritystoiminnan ja investointien vähäisyys.
Kaupungin tulisikin toimia esimerkkinä sijoittajille
ja yrityksille rahoittamalla erilaisia hankkeita (kuten
metrosairaala) ja hajasijoittamalla alueelle omia
virastojaan. Tämä edistäisi osaltaan alueen
houkuttelevuutta yritysten sijoittumispaikkana ja loisi
alueelle uusia työpaikkoja.

- Eri kaavatasojen kytkeytyminen toisiinsa tulisi
huomioida paremmin ja siirtyä yhä
laajakatseisempaan ja yhtenäisempään kaavojen
laadintaan ja suunnitteluun.
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- Yhteistyötä eri viranomaisten ja organisaatioiden

välillä tulisi vahvistaa. Lisääntyneellä
vuorovaikutuksella voitaisiin vähentää kautta
päällekkäisen työn tekemistä ja tehdä suunnitelmien
eteenpäin vieminen sujuvammaksi.

- Helsingin tulisi pitkäjänteisellä toiminnalla pyrkiä
ehkäisemään sosiaalista segregaatiota ja
lieventämään tämänhetkistä kaupungin itä-länsi -
jakaumaa. Toivottavaa olisi, että alueet olisivat
väestöpohjiltaan tasaveroisia.

- Alueiden eriytymiseen tulisi kiinnittää huomiota
erilaisilla toimilla ja huolehtia siitä, ettei
asuinrakenteen sisälle muodostu erillisiä
ulkomaalaisten alueita. Itä-Helsingin kulttuurinen
moninaisuus tulisi nähdä voimavarana ja
maahanmuuttajien integroimiseksi yhteiskuntaan
alueiden yhteisöllisyyttä tulisi kehittää.
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Asuminen ja siihen liittyvät kysymykset ovat
olleet Helsingissä runsaasti esillä etenkin
uuden yleiskaava 2002:n ja asunto-ohjelman
myötä. Myös kuntien välinen seutuyhteistyö
on herättänyt monenlaisia mielipiteitä.
Keväällä 2004 Helsingin yliopiston
maantieteen laitoksen suunnittelumaantieteen
opiskelijat perehtyivät asumisen teemaan
suunnittelun arviointi-kurssilla. Kohdealueena
oli Itä-Helsinki.

Raportin artikkeleissa tarkastellaan Itä-
Helsinkiä asuinalueena. Tutkimusteemoja ovat
yleiskatsaus Itä-Helsinkiin, eri aikakausien ja
suunnittelun ideologioiden vaikutukset,
asuntotuotannon tarkoituksen-mukaisuus
sekä kestävän kehityksen huomiointi.
Artikkelien tarkoituksena on kokonaisuu-
dessaan antaa kuva siitä, miten kaupunki-
suunnittelu on vastannut Itä-Helsingissä eteen
tulleisiin haasteisiin sekä siitä, millainen paikka
Itä-Helsinki on asua ja elää.
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