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Tiivistelmä 

Vilma Aution diplomityö Maailma kylässä Meri-Rasti-
lassa: näkökulmia monikulttuuristen asuinympäristö-
jen kehittämiseen on laadittu lukuvuoden 2014-2015 
aikana Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella yh-
dyskunta- ja kaupunkisuunnittelun oppituoliin. Työssä 
etsitään kaupunkisuunnittelun keinoja, joiden avulla 
Helsingin seudulla voidaan tulevaisuudessa mahdol-
listaa ja tukea entistä monikulttuurisempia elämisen 
tapoja.

Diplomityön case study –kohteeksi on valittu Meri-
Rastilan alue Itä-Helsingissä. Meri-Rastila valittiin työn 
kohdealueeksi monikulttuurisen väestöpohjansa ja 
tulevien täydennys- ja korjausrakentamistarpeidensa 
vuoksi. Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen mahdolli-
suuksia tutkitaan vuosien 2014-2016 aikana myös Hel-
singin Lähiöprojektin ja kaupunkisuunnitteluviraston 
toimesta.

Diplomityön rakenne on jaettu teoriaosaan ja case 
study –tarkasteluun. Teoriaosion ensimmäisessä kap-
paleessa käsitellään kirjallisuuskatsauksen kautta 
Suomen monikulttuuristen lähiöiden profiilia ja maa-
hanmuuttajien kokemuksia kotoutumista tukevista 
asuinympäristöistä. Toisessa kappaleessa tutkitaan 
kulttuurisidonnaisen tilakäsityksen elementtejä ja tilan 
käyttöä vallan välineenä. Kolmannessa kappaleessa 
tarkastellaan osallistavan suunnittelun keinoja osana 
monikulttuuristen yksilöiden ja yhteisöjen voimaan-
nuttamista (eng. empowerment). Viimeiseen kappa-
leeseen sisältyvä Meri-Rastilan vuorovaikutus- ja suun-
nitteluprosessin kuvaus havainnollistaa aikaisemmissa 
kappaleissa esitettyjä löydöksiä.

Suomea on perinteisesti pidetty kulttuurisesti homo-
geenisena maana. Erityisesti humanitäärisiin syihin 
perustuva maahanmuutto on yleistynyt maassamme 
vasta viimeisten vuosikymmenten aikana. Väestöra-
kenteemme on muuttunut entistä monikulttuurisem-
maksi luoden uudenlaisia haasteita yhteiskunnan eri 
sektoreille. Muuttuvien asukasprofiilien huomioiminen 
vaatii myös kaupunkisuunnittelijoilta uudenlaista, kult-
tuurisesti herkkää lähestymistapaa ja asukkaiden toi-
veiden entistä laajempaa kartoittamista muun muassa 
osallistavan suunnittelun keinoin.

Meri-Rastilan tapausesimerkin yhteydessä alueen 
toimijoiden kokemuksia ja toiveita kartoitettiin vuo-
rovaikutteisten suunnittelutyöpajojen kautta. Suun-

nittelutyöpajojen avulla on mahdollista muodostaa 
viittellinen käsitys siitä, minkälaiset alueen kehittämi-
seen liittyvät toiveet ovat yksilöllisiä tai kulttuurisidon-
naisia ja mitkä taas kaikille alueen toimijoille yhteisiä. 
Suunnittelussa otetaan kantaa täydennys- ja korjaus-
rakentamisen lisäksi myös alueen julkisten ulkotilojen 
ja palvelutilojen kehittämiseen. Suunnitteluratkaisut 
perustuvat vuorovaikutuksen aikana saavutettuihin 
päätelmiin.

Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta koskevan suunnit-
teluprosessin kuvaus havainnollistaa teoriaosiossa 
esitettyjä huomioita monikulttuuristen lähiöiden kehit-
tämisestä osallistavan suunnittelun keinoin. Asukasp-
rofiileiltaan ja kehityshistorialtaan toisistaan poikkeavi-
en kaupunginosien tilallinen kehittäminen vaatii aina 
tapauskohtaista perehtymistä. Meri-Rastilan vuorovai-
kutusprosessin kuvaus ja sen pohjalta laadittu suunni-
telma toimivat kuitenkin tapausesimerkkinä keinoista, 
joiden kautta suunnittelijat voivat lähestyä kulttuurilli-
sesti rikkaiden lähiöiden alueellisia uudistamishankkei-
ta.

Avainsanat: maahanmuutto, maahanmuuttaja, mo-
nikulttuurisuus, lähiökehittäminen, kaupunkiuudistus, 
osallistava suunnittelu 
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Abstract

Vilma Autio’s Master’s Thesis World at Visit in Meri-
Rastila: perspectives on developing multi-culturally 
concentrated neighbourhoods has been composed 
during semester 2014-2015 for the Chair of Urban and 
Town Planning in Aalto University’s Department of Ar-
chitecture. The thesis examines future ways to enable 
and support multicultural lifestyles through deliberate 
urban design in the Greater Helsinki area.

The neighbourhood of Meri-Rastila in Eastern Helsinki 
has been chosen as a case study area for the thesis. 
Meri-Rastila is targeted due to the area’s multicultural 
population and emerging need for restoration and 
infill development. The potential development areas 
of Meri-Rastila are investigated simultaniously by Hel-
sinki City Planning Departemnt And Neighbourhood 
Project of The City of Helsinki during 2014-2016.

The thesis consists of a theoretical section and a more 
detailed case study project. The first chapter of the 
theory section examines the current profile of multi-
cultural neighbourhoods in Finland. The chapter also 
discusses immigrant’s recorded experiences about the 
daily living-environment’s role in the process of accul-
turation. The second chapter addresses the elements 
of a culturally bound experience of space and the 
relations between power and space. The third chap-
ter concentrates on collaborative design as a tool for 
empowering individuals and communities with differ-
ent cultural backgrounds. The findings from these first 
three chapters are then demonstrated in the concep-
tual development plan for Meri-Rastila.

Finland has traditionally perceived itself as a culturally 
homogenous country, and immigration based on hu-
manitarian reasons has become more common only in 
the recent decades. The profile of our population has 
become increasingly multi-cultural, which has caused 
new challenges for different sectors of the society. 
The emerging, diverse inhabitant base demands a 
new, culturally sensitive approach from designers and 
urban planners. The essential wishes of multicultural 
inhabitants need to be further investigated through 
inclusive planning.

The needs and wishes of the inhabitants of Meri-
Rastila have been mapped out through collaborative 
design workshops during the development of the 
conceptual plan for the case study. The design work-

shops have been able to provide some understanding 
about which spatial wishes are individually or culturally 
distinctive and which are universal to all the actors in 
the neighborhood. Design proposals have be made 
regarding revitalization and infill development of the 
neighborhood and improvement of the public spaces 
and service spaces of the area. The design solutions 
have been tailored according to the findings that were 
reached during the collaborative design phase.

The description of the design process regarding the 
revitalization of Meri-Rastila functions as a way to il-
lustrate the observations that were made in the theory 
section of the thesis. Spatial development of neigh-
bourhoods that have different demographical and 
historical features always demands case-specific so-
lutions. The descriptions of the collaborative design 
process and the conceptual plan function as a case ex-
ample of design solutions, that designers can consider 
in projects regarding the areal revitalization of cultur-
ally rich neighbourhoods. 

Key words: immigration, immigrant, multiculturality, 
neighborhood redevelopment, urban revitalization, 
collaborative planning
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Kuva 1. Suomessa asuva väestö syntymämaan mu-
kaan vuonna 2010. 
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Esipuhe

Työn lähtökohdat

Diplomityöni teemaa miettiessäni minulle oli tärkeää, 
että aihe olisi ajankohtainen ja sivuaisi arkkitehtuurin 
sosiaalista ulottuvuutta ja elämisen toimintojen linkit-
tymistä fyysisen ympäristön suunnitteluun. Monikult-
tuuristen kaupunginosien tarkastelun kautta päädyin 
käsittelemään muun muassa kaupunkitilan tasa-arvoi-
suutta ja yksilöiden ja alueiden välisen tasa-arvon tu-
kemista osallistavan suunnittelun kautta. Monikulttuu-
risuuteen liittyvän kotimaisen kirjallisuuden ja julkisen 
keskustelun perusteella vaikuttaa siltä, että aihe koe-
taan haastavaksi niin päättäjien, rakennuttajien, kuin 
suunnittelijoidenkin keskuudessa. Suomi on monikult-
tuurisuuteen liittyvän kansallisen ja kaupunkikohtaisen 
strategiatyönsä osalta varhaisessa vaiheessa verrattu-
na maihin, joilla on pidempi ja voimakkaampi kulttuu-
rillisen sekoittumisen historia. Monikulttuurisuus ei ole 
suomalaisessa päätöksenteossa vielä toistaiseksi kovin 
voimakkaasti tiedostettu ilmiö. Aiheeseen liittyvä julki-
nen keskustelu on toistaiseksi keskittynyt lähinnä saa-
puvien maahanmuuttajien kiintiöihin sen sijaan, että 
pohdittaisiin perusteellisesti maassamme jo oleskele-
vien maahanmuuttajataustaisten asukkaiden tarpeita 
ja toimintamahdollisuuksia. Lapintien (2014) mukaan 
maahanmuuttajat kyllä tunnistetaan esimerkiksi maa-
kuntakohtaisissa strategioissa, mutta kysymystä ei ole 
tarkasteltu lainkaan maankäytön näkökulmasta. Muut-
toliikkeen kiihtymisestä kertovien tilastojen valossa ai-
hetta ei kuitenkaan voida enää sivuuttaa. 

Viimeisten vuosikymmenien aikana kansainvälinen 
muuttoliike on monipuolistunut ja moninkertaistunut. 
Yksi myöhäismodernin kulttuurin ominaispiirteistä on, 
että ihmiset asettuvat ainakin väliaikaisesta asumaan 
muualle kuin kotimaahansa. Suomi on perinteisesti 
nähty muuttoliikkeen kehyksessä ennemmin lähtö- 
kuin tulomaana. Suomen kansainvälistyminen onkin 
tapahtunut jonkin verran hitaammin suhteessa muihin 
Euroopan maihin. Suomen ulkomaalaistaustainen vä-
estö on kuitenkin kasvanut nopeasti erityisesti 1980-lu-
vun jälkeen. Vuonna 2012 Suomessa asui jo noin 195 
500 ulkomaan kansalaista  (Sisäasiainministeriö 2012).  

Kansainvälisyyden ja liikkuvuuden lisääntyminen näkyy 
Suomessa erityisesti väestöprofiilin diversiteetin kas-
vuna ja tästä seuraavana tarpeiden ja toiveiden eriy-
tymisenä. Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta asuin-
alueiden suunnitteluun kohdistuu tämän kehityksen 

seurauksena uudenlaisia vaatimuksia (Ilmonen 2002, 
s. 68). Mäenpään (2008, s. 41) mukaan monikulttuuris-
tuminen voidaan nähdä jopa asumisen keskeisimpänä 
tulevaisuudennäkymänä. Maahanmuuttajat saapuvat 
Suomeen mukanaan omat kulttuuriset piirteensä ja 
asumista koskevat preferenssinsä, minkä vuoksi tu-
levaisuuden kaupunkikehityksen ohjaaminen vaatii 
uudenlaisen urbanismin käsityksen omaksumista. Ra-
kennuttajien ja suunnittelijoiden tulisi reagoida demo-
grafiseen kehitykseen monipuolistamalla tuottamaan-
sa asuntotarjontaa esteettisen ja kulttuurisen laadun 
osalta (Knuuti 2002, s. 68). Lapintie (2014) toteaa, että 
pääkaupunkiseudulla suunnitellaan ja toteutetaan tu-
levina vuosikymmeninä laajamittaisia aluerakentamis-
hankkeita palveluverkostoineen, mutta suunnittelijoilla 
ei ole laajaa kiinnostusta tutkia sitä, ketkä näillä alu-
eilla tulevaisuudessa asuvat ja mitä he asuinalueiltaan 
odottavat. Tässä diplomityössä etsitään näkökulmia 
juuri näihin kysymyksiin.

Työn rakenne ja suoritustapa

Työ rakentuu kirjallisuuskatsaukseen perustuvasta teo-
riaosiosta (kappaleet 1-3) ja Meri-Rastilan tapaustutki-
muksesta (kappale 4). Teoriaosiossa tehtyä selvitys- ja 
kehitystyötä ei olisi ollut mielekästä tehdä suunnittelu-
työstä irrallaan, minkä vuoksi koin tärkeäksi sisällyttää 
diplomityön case studyksi konkreettisen tapaustutki-
muksen.

Meri-Rastilan tapaustutkimus perustuu Helsingin Lä-
hiöprojektin ja Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
kanssa käytyyn yhteistyöhön. Meri-Rastilaa koskien on 
käynnistetty edellisten tahojen toimesta vuonna 2014 
alkanut kaupunkiuudistushanke. Diplomityön case stu-
dy –tarkastelun tavoitteena on tuottaa vaihtoehtoisia 
suunnitteluratkaisuja Meri-Rastilan kehittämiseen ko-
rostaen alueen maahanmuuttajataustaisten yhteisö-
jen näkökulmaa. Meri-Rastilan suunnittelutilannetta 
ja Lähiöprojektin kaupunkiuudistushanketta kuvataan 
tarkemmin kappaleessa neljä.
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1. Johdanto

Tässä kappaleessa kuvataan Suomeen kohdistuvan maahanmuuton ja moni-
kulttuuristen asuinalueiden profiilia. Kappaleessa käsitellään maahanmuut-
tajien läpikäymää kotoutumisen prosessia ja niitä keinoja, joilla Suomessa 
pyritään tällä hetkellä edistämään maahanmuuttajien onnistunutta inkluusiota 
ja tukemaan suvaitsevaa ja monikulttuurista ilmapiiriä. Lisäksi etsitään peruste-
luita sille, miksi inkluusioprosessia ja Suomeen vasta muuttaneiden asukkaiden 
mahdollisuutta muodostaa lähiympäristöönsä mielekkäitä siteitä  tulisi tukea 
fyysisen kaupunkisuunnittelun keinoin. Kappaleessa pohditaan myös sitä, miksi 
monikulttuurisuus on koettu suunnittelijoiden keskuudessa vaikeana teemana. 
Miten monikulttuurisuus voitaisiin nähdä kaupunkikehityksessä haasteen sijaan 
voimavarana?

1.1 Tutkimuskysymykset ja metodit

1.2 Käsitteet

1.3 Maahanmuutto Suomessa ja Helsingissä

1.4 Asuinympäristön merkitys kotoutumisen 
prosessissa

1.5 Helsingin monikulttuuriset asuinympäristöt
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1.1 Tutkimuskysymykset ja 
metodit

Suomessa on toistaiseksi vähän kokemuksia suunnitte-
luprosesseista, joissa maahanmuuttajataustaisilla asuk-
kailla olisi ollut merkittävä rooli aktiivisina osallistujina. 
Maahanmuuttajataustaisen väestön asumistoiveista 
on olemassa jonkin verran haastattelututkimuksiin pe-
rustuvaa aineistoa, mutta tutkimuksissa saavutettujen 
löydösten soveltaminen käytännön suunnitteluratkai-
suiksi on ollut toistaiseksi vähäistä. Maahanmuuttajien 
osallistumista asukasvuorovaikutukseen vaikeuttavat 
tapauskohtaisesti esimerkiksi kokemattomuus kansa-
laisvaikuttajina, kulttuurilliset erot ja mahdolliset kielel-
liset rajoitteet.

Tässä diplomityössä etsitään keinoja saada tietoa 
erilaisten etnisten vähemmistöjen asuinympäristöä 
koskevista toiveista. Toisena tärkeänä näkökulma-
na tutkitaan tapoja soveltaa näitä toiveita ja tarpeita 
konkreettisiksi suunnitteluratkaisuiksi lähiöparantamis-
ta koskevissa hankkeissa. Diplomityön ensisijainen tut-
kimuskysymys on määritetty seuraavasti:
 
Miten kaupunkisuunnittelijat voivat vastata asuk-
kaiden ja toimijoiden erilaisiin tarpeisiin ja toiveisiin 
monikulttuurisia asuinympäristöjä koskevissa  
kaupunkiuudistushankkeissa?

Tutkimuskysymystä käsitellään kirjallisuuskatsauksen, 
ulkomaisten referenssihankkeiden analyysin ja case 
study –menetelmän kautta. Meri-Rastila on valittu dip-
lomityön case study –kohteeksi ajankohtaisuutensa ja 
monikulttuurisen asukaspohjansa vuoksi. Meri-Rastilan 
asukkaista noin 33 prosenttia on vieraskielisiä, tehden 
siitä Helsingin osa-alueen, jossa on kaupungin korkein 
vieraskielisten asukkaiden prosentuaalinen osuus (Hel-
singin kuntarekisteri: Facta 2012). 

Liittyminen muuhun tutkimukseen

Tämä diplomityö on rajattu käsittelemään erityisesti 
asuinympäristöjen kaupunkitilallista kehittämistä ja 
täydennysrakentamista koskevia suunnitteluhankkei-
ta. Monikulttuurisuuden teemaa uudisrakentamisen 
ja asuntosuunnittelun näkökulmasta on tarkasteltu 
Katja Maununahon diplomityössä Monikulttuurinen 
asuinalue Hagalundiin (2006). Pääkaupunkiseudun 
muslimiväestön asumistoiveita on tutkittu Hossam 
Hewidyn diplomityössä The Big Issue. The Religious 
Dimensions in Muslims’ Housing Within the Helsinki 

Metropolitan Area: Challenges and Opportunities 
(2009). Edellä mainitut julkaisut ovat kattavia katsauk-
sia uudisrakentamisen ja asuntosuunnittelun näkökul-
maan, joten näitä aiheita ei ole katsottu tarpeelliseksi 
käsitellä perinpohjaisesti tässä diplomityössä.

1.2 Käsitteet

Monikulttuurisuuteen liittyvä käsitteistö on laaja, eikä 
kaikilla käsitteillä ole vakiintuneita selityksiä. Tässä kap-
paleessa avataan muutamia, tämän diplomityön kan-
nalta keskeisimpiä käsitteitä.

Kulttuurilla tarkoitetaan sellaista opittujen arvojen, 
käytäntöjen ja taitojen summaa, joka vaihtelee eri 
yhteisöjen välillä. Tässä työssä halutaan korostaa eri-
tyisesti kulttuurille ominaista dynaamista luonnetta. 
Kulttuuri ei ole staattinen, vaan alati muuttuva ilmiö. 
Monikulttuurisuus tarkoittaa asiaa, joka liittyy useaan 
eri kulttuuriin tai sisältää usean kulttuurin piirteitä. 
Tässä diplomityössä monikulttuurisella asuinalueella 
viitataan sellaiseen asuinalueeseen, jossa esiintyy laaja 
kirjo etnisiä ryhmiä, alakulttuureita ja elämisen tapoja.

Maahanmuuttajalla tarkoitetaan sellaista Suomeen 
muuttanutta ulkomaan kansalaista, joka aikoo oleskel-
la maassa pidempään. Maahanmuuttajataustaisel-
la väestöllä viitataan sellaisiin henkilöihin, jotka ovat 
itse ensimmäisen polven maahanmuuttajia tai joiden 
vanhemmista toinen tai molemmat ovat muuttaneet 
Suomeen muualta (Tilastokeskus 2011). Etnisillä vä-
hemmistöillä taas tarkoitetaan maassa pidempään 
asuneita, alun perin maahanmuuttajina saapuneita 
ryhmiä ja heidän uudessa kotimaassa syntyneitä jäl-
keläisiään. Etnisten vähemmistöjen osuus ja yhteis-
kunnallinen vaikutus on tyypillisesti huomattava eri-
tyisesti sellaisissa maissa, joissa on Suomea pidempi 
maahanmuuttohistoria. Pakolainen on henkilö, joka 
on paennut kotimaastaan esimerkiksi humanitääristen 
rikkomusten tai levottomuuksien vuoksi, ja jolle on 
myönnetty kansainvälistä suojelua kotimaansa ulko-
puolella.

Koska Suomessa ei tilastoida erikseen maahanmuut-
tajia tai etnisiä vähemmistöjä, käytetään useissa tutki-
muksissa maahanmuuttajataustaisuuden määrittäjänä 
vieraskielisyyttä. Vieraskieliseksi tai muunkieliseksi 
määritellään henkilö, joka puhuu äidinkielenään muuta 
kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea. 

Vähemmistöksi kutsutaan sellaista väestöryhmää, jolla 
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on tietyn valtion tai valtapiirin sisäpuolella vähemmän 
edustajia tai huonompi asema kuin muilla ryhmillä. 
Kantaväestöllä tarkoitetaan yleisesti sellaisia Suomes-
sa tai jossain muussa maassa asuvia henkilöitä, joilla ei 
ole maahanmuuttajataustaa.

Sosiaalitieteissä vieraaseen kulttuuriin sopeutumisesta 
käytetään termiä akkulturaatio. Suomessa akkulturaa-
tiosta käytetään tyypillisesti sanaa kotoutuminen. In-
tegraatio on puolestaan yksi akkulturaation alaluokis-
ta. Integraatio on ajassa ja tilassa tapahtuva prosessi, 
jonka myötä yksilö sopeutuu kohdemaan yhteiskun-
taan kulttuurillisen tai etnisen identiteettinsä samalla 

säilyttäen (Saukkonen 2008 s. 35). Esimerkiksi Tanskas-
sa on lisäksi käytössä termi inkluusio, joka on luonteel-
taan integraatiota hyväksyvämpi. Inkuulsioprosessissa 
uudet kulttuurit otetaan arvokkaaksi lisäksi omaa kult-
tuuria (Virkkala 2010 s. 8).

Asuinalueilla tarkoitetaan tämän diplomityön yhtey-
dessä hallinnollisten aluerajojen perusteella määritel-
tyjä alueita. Asuinalueet ovat asukkaiden kohtaamisen, 
arkielämän ja vuorovaikutuksen paikkoja, joissa jäsen-
netään myös kuulumista meihin ja muihin (Vilkama 
2011, s. 27). 

integraatio assimilaatio

separaatio marginalisaatio

KYLLÄ EI

KYLLÄ

EI

Arvostetaanko oman ryhmän kulttuuri-
piirteitä ja identiteettiä?

Arvostetaanko vuorovai-
kutussuhteita muihin ryh-
miin?

Kuva 2. Akkulturaatiostrategiat.
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OPISKELU

Kuva 4. Myönnetyt oleskeluluvat hakuperusteittain 2013.

27%

PERHESIDE 32%

TYÖNTEKO25%

KANSAINVÄLINEN 
SUOJELU13%

Kuva 3. Vieraskielinen väestö Helsingin seudulla 2000–2013 ja ennusteen mukaan 
vuoteen 2030. 
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1.3 Maahanmuutto Suomessa 
ja Helsingissä

Suomi maahanmuuttomaana

Suomen maahanmuuttokehitys on ollut viimeisiin vuo-
sikymmeniin asti hidasta. Muuhun Eurooppaan verrat-
tuna Helsingin ja koko Suomen ulkomaalaisväestö on 
ollut suhteellisen pieni vielä 1980-luvulla. 1990-luvulla 
tietyt globaalit tapahtumat, kuten Neuvostoliiton ha-
joaminen, levottomuudet ja pakolaisuuden kasvu So-
maliassa, Irakissa ja entisessä Jugoslaviassa sekä Suo-
men EU-jäsenyys, vauhdittivat Suomeen kohdistuvaa 
maahanmuuttoa. Näiden tapahtumien myötä Suomen 
ulkomaalaisväestö alkoi kasvaa merkittävästi. (Helsin-
gin kaupungin Tilastokeskus 2013.)

Maahanmuuttajien välitön sijoit-
tuminen ja maan sisäinen muuttoliike

Suomeen muuttavien henkilöiden välitön sijoittumi-
nen riippuu maahantuloperusteista. Entisen Neuvos-
toliiton maista saapuvat paluumuuttajat valitsevat 
itse asuinkuntansa, kun taas pakolaisten asumisen 
järjestelyistä huolehtivat ne kunnat, jotka ovat tehneet 
sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta. Etnisen 
segregaation välttämiseksi pakolaisia on perinteisesti 
hajasijoitettu ympäri Suomea, mutta nykyään sijoitta-
misessa on pyritty kiinnittämään huomiota myös riit-
tävän suurten ja toimintakykyisten etnisten yhteisöjen 
luomiseen. Pakolaisten omatoiminen muuttaminen 
maan sisällä on kuitenkin vilkasta suuntautuen erityi-
sesti pääkaupunkiseudulle ja Turkuun. Vetävinä tekijöi-
nä toimivat sosiaalisten verkostojen perässä muutta-
minen, sekä kaupunkien maahanmuuttajille suunnatut 
erityispalvelut ja erilaisuutta hyväksyvä ilmapiiri. (Virta-
nen 2005, s.  23-26.)

Alkuperäisistä sijoituskunnista ja erityisesti maaseu-
tumaisista kunnista muutetaan tyypillisesti pois jo 
kolmen ensimmäisen Suomessa vietetyn vuoden ai-
kana (Virtanen 2005, s. 26). Valtaosa maan sisäisestä 
maahanmuuttajaväestön muuttoliikkeestä suuntautuu 
pääkaupunkiseudulle ja erityisesti Helsinkiin. Maaryh-
mittäin tarkasteltuna selkeimmin Helsinkiin keskittyvät 
afrikkalaiset (Vilkama 2006, s. 11). Helsingin kaupun-
gin Tilastokeskuksen mukaan Helsingin vieraskielisten 
määrä on kasvanut 2000-luvun aikana 44 000 hengellä, 
ja vuoden 2013 alussa Helsingissä asui yhteensä 73 
608 vieraskielistä, eli muita kuin suomen-, ruotsin- tai 
saamenkielisiä. Vieraskielisten osuus Helsingin väes-

töstä oli vuonna 2013 noin 12 prosenttia. Vieraskie-
listen määrä on siis kasvanut Helsingissä nopeasti, ja 
vuoteen 2030 mennessä vieraskielisen väestön en-
nustetaan Tilastokeskuksen mukaan kasvavan 150 
000 henkilöön eli yli 20 prosentin osuuteen kaupun-
gin väestöstä. Vuoteen 2030 mennessä vieraskielisen 
väestön kasvun ennustetaan muodostavan jopa 72 
prosenttia koko Helsingin väestönkasvusta. (Helsingin 
kaupungin Tilastokeskus 2013.)

Vieraskielisten alueellinen keskitty-
minen Helsingissä

Vieraskielisten alueellisessa sijoittumisessa näkyy tilas-
tojen mukaan keskittymistä Itäisen ja Koillisen suurpii-
rin alueelle. Tämä johtuu pääosin siitä, että Helsingin 
asuntotuotannon ja erityisesti valtion tukemien arava-
asuntojen tuotannon painopiste on viimeisten vuo-
sikymmenien aikana ollut näillä alueilla. 2000-luvulla 
valmistuneista asunnoista yli puolet sijoittui Itäisen 
ja Koillisen suurpiirin alueelle (Helsingin tila ja kehi-
tys 2012). Maahanmuuttajat ovat siis asettuneet niille 
alueille, joille on valmistunut paljon uusia asuntoja. 
Helsingin osa-alueista vieraskielisten osuus väestöstä 
on korkein Meri-Rastilassa, Kallahdessa, Kurkimäes-
sä, Kivikossa ja Itäkeskuksessa. Kaikilla edellä maini-
tuilla alueilla vieraskielisten osuus väestöstä on yli 25 
prosenttia. Alueet ovat Itäkeskusta lukuun ottamatta 
rakentuneet pääosin 1990-luvulla. Nopeinta vieras-
kielisen väestön kasvu on puolestaan kymmenen vii-
me vuoden aikana ollut Kontulassa, Kannelmäessä ja 
Keski-Vuosaaressa (Helsingin kaupungin Tilastokeskus 
2013).
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104 TUTKIMUKSIA 2011:2

seen valitulla aluejaolla, joka Helsingissä 
pilkkoutuu muita kaupunkeja tarkemmak-
si. Osa-alueittain tarkasteltuna Helsingin 
suurin vieraskielisten absoluuttinen kes-
kittymä löytyy Kontulasta, jossa asui vuo-
den 2009 alussa 4,2 prosenttia Helsingin 
vieraskielisestä väestöstä. Maahanmuutta-
jataustaisten asumiskeskittymät ja orasta-
vat keskittymät ovatkin Helsingissä ennen 
kaikkea suhteellisia. Espoossa ja Vantaalla 

vieraskielisten alueelliset keskittymät ovat 
sen sijaan samanaikaisesti sekä suhteelli-
sia että absoluuttisia keskittymiä. 

Kuva 15 osoittaa pääkaupunkiseudun 
jakautuneen vieraskielisten osuuden mu-
kaan suhteellisen selkeisiin alueellisiin 
vyöhykkeisiin. Maahanmuuttajataustais-
ten asumiskeskittymät (aluetyyppi 1, tästä 
lähtien tekstissä A1) sijaitsevat saarekkei-
na eri puolilla pääkaupunkiseutua. Ne ovat 

Kuva 15. Vieraskielisten osuus pääkaupunkiseudun pienalueilla 1.1.2009 (Tilastokeskus: 
tutkimusaineisto).
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Kuva 5. Vieraskielisten osuus pääkaupunkiseudun pienalueilla 1.1.2009.
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1.4 Asuinympäristön merkitys 
kotoutumisen prosessissa

Integroituminen uuteen kotimaahan

Maahanmuuttajat saapuvat Suomeen hyvin erilaisista 
lähtöoloista tuoden mukanaan oman kulttuurinsa ar-
voja ja käyttäytymismalleja (Maununaho 2006, s. 11). 
Maahanmuuttajien läpikäymää vieraan maan kulttuu-
riin sopeutumista kutsutaan kotoutumisen prosessiksi, 
joka viittaa maahanmuuton jälkeiseen henkiseen ja 
institutionaaliseen muutosprosessiin (Virtanen 2005, 
s. 8). Kotoutuminen eli akkulturaatio voidaan jakaa 
erilaisiin alaluokkiin, joista yhtä kutsutaan integraa-
tioksi. Integraation käsite viittaa Liebkindin (1994, s. 
36-37) mukaan kulttuuritaustasta riippumattomiin yh-
täläisiin yhteiskunnallisiin lähtökohtiin ja kulttuurien 
moninaisuuteen sekä keskinäiseen arvostukseen. Kä-
sitteeseen liittyy ajatus integraation positiivisuudesta 
ja tavoiteltavuudesta; integraation ajatellaan olevan 
prosessi, jossa maahanmuuttaja tulee osaksi yhteis-
kuntaa menettämättä omaa kulttuurista erityisyyttään 
(Virtanen 2005, s. 8-9). Integraatio on kaksisuuntainen 
prosessi, jossa muutoksia tapahtuu sekä yhteiskun-
nassa että maahanmuuttajissa itsessään. Integraation 
toteutumiseksi yhteiskunnan tulee siis muokata omia 
käytäntöjään, voimavarojaan ja palveluitaan maahan-
muuttajien kotoutumista tukeviksi (Maununaho 2006, 
s. 11). Seuraavissa kappaleissa etsitään perusteluita 
sille, voidaanko integraatiota tukea myös tilallisten ja 
maankäytöllisten ratkaisujen ja niihin liittyvän suunnit-
telujärjestelmän tarkoituksenmukaisen muokkaamisen 
kautta.

Integraatioprosessiin vaikuttavat teki-
jät

Integraatioprosessin onnistumiseen vaikuttavat sekä 
maahanmuuttajien henkilökohtaiset ja kulttuuriset 
lähtökohdat että kohdemaan sopeutumista tukeva 
toimintaympäristö. Koska ulkomaalaisväestö saapuu 
Suomeen hyvin erilaisista syistä, myös heidän kulttuu-
rillisessa sopeutumiskyvyssään on paljon eroja. On tär-
keää pitää mielessä, että maahanmuuttajat ovat hyvin 
heterogeeninen ryhmä. Maahanmuuton syyt vaihtele-
vat työperäisestä maahanmuutosta pakolaisuuteen, ja 
kaikki yksilöt edustavat etnisen taustansa lisäksi myös 
esimerkiksi sukupuoltaan, ikäänsä ja tulo- ja koulutus-
tasoaan. Maasta toiseen työn perässä säännöllisesti 
muuttavan kosmopoliitin sopeutumiskyky on erilainen 
kuin Suomeen kielitaidottomana saapuvan pakolaisen. 

Asuinympäristön merkitys osana in-
tegraatioprosessia

Integroitumista tukeva ympäristö muodostuu mo-
nista elementeistä. Rinkisen (2010, s.  68) mukaan 
asumisolot muodostuvat kohtuullisen kielitaidon 
omaksumisen ja työn saannin jälkeen tärkeimmäk-
si kotoutumista edistäväksi tekijäksi maahantulo-
perusteesta riippumatta. Keskeiseksi kotoutumista 
tukevaksi elementiksi nousee Rinkisen mukaan asun-
non tason ohella koko lähimiljöö, eli rakennetun ym-
päristön laatu ja luonnonympäristöjen saavutettavuus. 
Oma koti ja sen lähiympäristö ovat maahanmuuttajien 
elämässä tärkeässä roolissa erityisesti asumisuran al-
kuvaiheessa, sillä ne toimivat maahanmuuttajan perus-
paikkana uudessa maassa (Juntto 2005, s. 43). Koska 
maahanmuuttajat työllistyvät esimerkiksi kielitaidon 
puuttumisen vuoksi ainakin asumisuransa alussa val-
taväestöä heikommin, on kotona ja omassa lähiympä-
ristössä vietetty aika erityisen merkittävässä roolissa. 
Kodin henkinen merkitys säilyy suurena myöhemmin-
kin, sillä koti toimii esimerkiksi kulttuurisen ilmaisun 
ja rauhoittumisen paikkana vieraassa ympäristössä. 
Kodin merkityksen lisäksi myös perheen merkitys päi-
vittäisten kontaktien ja turvan lähteenä voi korostua 
vieraassa maassa, jossa muut sosiaaliset verkostot ovat 
vasta muotoutumassa. Maununahon (2006, s. 13) mu-
kaan perheyksiköiden tukeminen on tärkeä osa kotou-
tumisen tukemista, koska esimerkiksi työssä käyvien 
maahanmuuttajien puolisot ja lapset saattavat jäädä 
ilman sellaista kotoutumisen tukea, jota opiskelevat tai 
työssä käyvät perheenjäsenet saavat muista instituu-
tioista. Tämän vuoksi asuinalue on erityisen tärkeässä 
osassa mahdollisten kotiin jäävien puolisoiden, lasten 
ja nuorten päivittäisen toiminnan kenttänä. 

Tilasta merkitykselliseksi paikaksi: ym-
päristöpsykologian näkökulma

Uuteen paikkaan saapuvalle maahanmuuttajalle alu-
een eri tiloilla ei ole välitöntä henkilökohtaista merki-
tystä, vaan ne ovat pelkkiä tiloja. Tilasta muodostuu 
henkilökohtaisesti merkityksellinen paikka vasta kun se 
on tehty merkitykselliseksi esimerkiksi toiminnan, kes-
kinäisen kohtaamisen tai personoinnin avulla (Rinkinen 
2004, s. 24). Paikkaan liittyvien merkitysten luomisesta 
käytetään englanninkielistä termiä place attachment, 
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paikkaan kiinnittyminen. Paikkaan kiinnittymiseen liit-
tyy aina yksilön ja tilan välinen tunneside (Manzo & 
Perkins 2006, s.  337). Paikkaan kuulumisen tunne on 
myös usein kytköksissä yhteisöön kuulumisen tuntee-
seen (Manzo & Perkins 2006, s. 339).

Vähittäisellä kiinnittymisellä omaan asuinympäristöön 
on maahanmuuttajien integraatioprosessissa suuri 
merkitys. Horellin (1982, s. 85-86) mukaan ympäristön-
suunnittelun perimmäisenä tavoitteena voisikin pitää 
juuri sellaisten tilojen luomista, jotka mahdollistavat 
merkityksellisten paikkojen synnyn. Vasta maahan tai 
alueelle saapuneen henkilön paikallista kiinnittymistä 
on mahdollista tukea esimerkiksi tutustumalla omaan 
asuinalueeseen pidempään alueella asuneen oppaan 
kanssa. Omien, paikkaan liittyvien muistojen puuttu-
essa paikkaan kiinnittymistä voi auttaa toisen henkilön 
paikkaan liittyvien muistojen kuuleminen. Rinkisen 
(2004, s. 22) mukaan myös mahdollisuus ympäristön 
personalisointiin toimii keinona tehdä tietyistä tiloista 
yksilöllisiä mieltymyksiä vastaavia ja siten itselle mer-
kityksellisiä. Mahdollisuus samaistua ympäristöönsä ja 
peilata siitä itseään toimii identiteettiä vahvistavana 
tekijänä ja lisää henkilökohtaista vaikuttavuuden tun-
netta. Myös suunnittelu- ja rakennushankkeisiin osal-
listuminen voi lisätä paikkaan kuulumisen ja omistajuu-
den tunnetta. 

Maahanmuuttajien kokemukset 
asuinympäristöstään muissa tutki-
muksissa

Asuinympäristön koetun laadun vaikutuksesta asukkai-
den hyvinvointiin on tehty Suomessa useita tutkimuk-
sia. Staffansin (2009, s. 103) mukaan elinympäristön 
koetun laadun ja asukkaiden kokeman yleisen hyvin-
voinnin, elämänlaadun ja terveyden välillä on merkittä-
vä tilastollinen yhteys. Maahanmuuttajataustaisen vä-
estön kokemuksia suomalaisesta asuinympäristöstään 
ei ole selvitetty laajasti, mutta valikoitujen alueellisten 
yhteisöjen kokemuksista on laadittu joitakin suppeita 
tutkimuksia. Vielä vähäisempää on ollut haastattelu-
tutkimusten kautta saavutettujen tulosten soveltami-
nen käytännön suunnitteluratkaisuiksi. Staffans (2009) 
toteaakin, että yleistä asumisviihtyvyyttä ja –prefe-
renssejä kartoittavaa tutkimusta on tehty maassamme 
melko runsaasti, mutta kokemuksia on harvoin paikal-
listettu tai kytketty spesifeihin suunnitteluratkaisuihin. 
Sama toteamus pitää paikkaansa myös vieraskieliseen 
väestöön kohdistettujen tutkimusten kohdalla.

Beqiri (2011) on haastatellut pro gradu –tutkielmas-
saan  pääkaupunkiseudulla asuvia maahanmuuttajia, 
Suomen romaneja, asuntoviranomaisia ja järjestö-
toimijoita kartoittaakseen asumisen keskittymisen ja 
asuinympäristön laadun vaikutuksia maahanmuuttaji-
en kotoutumiseen. Myös Riihelä (2002) on kartoittanut 
maahanmuuttajien elinoloeroja pääkaupunkiseudul-
la haastattelututkimuksen kautta. Virtanen (2005) on 
tutkinut Tampereen Hervannassa asuvien maahan-
muuttajien kokemuksia asuinalueestaan. Useimmissa 
haastattelututkimuksissa pääpaino on haastateltavien 
kokemuksissa etnisen keskittymisen vaikutuksista asu-
mistyytyväiseen. 

Koska tässä diplomityössä keskitytään asumisen sijoit-
tumisen sijaan käsittelemään asuinalueiden koetun 
laadun edistämistä, en perehdy tarkasti etnisen keskit-
tymisen syy-seuraussuhteisiin. Etninen keskittyminen 
on esimerkiksi Vilkaman (2006 & 2011) ja Virtasen (2005) 
mukaan yksi merkittävä asumistyytyväisyyteen vaikut-
tava tekijä, mutta asukkaiden alueellisen sijoittumisen 
ohjaaminen ei ole ensisijaisesti kaupunkisuunnittelijoi-
den käsissä. Sen sijaan tilallisen suunnittelun kautta on 
mahdollisuus vaikuttaa siihen, vastaako asuinympäris-
tö laadullisesti monimuotoisen asukaskunnan tarpeita. 
Rinkisen (2010, s. 68)  mukaan maahanmuuttajien asu-
mista käsittelevää tutkimusta on tehty viime aikoina 
entistä laajemmin, mutta rakennusten väliin jäävään 
tilaan ja sen ominaisuuksiin ei ole kiinnitetty riittäväs-
ti huomiota. Rinkinen toteaa, että ”maahanmuuttajat 
tarvitsevat ympärilleen muutakin, kuin neljä seinää”. 
Suunnitteluperinteemme ei kuitenkaan juuri huomioi 
kulttuurillisesti erilaisia tapoja ympäristön hahmotta-
miseen ja siinä orientoitumiseen.

Havaintoja aikaisemmista tutkimuk-
sista

Riihelän (2002) ja Virtasen (2005) haastattelututkimuk-
sissa esille nousseita, asuinympäristön laatuun liitty-
viä huomiota yhdistää haastateltavien yleinen, melko 
korkea tyytyväisyys asuinalueisiin. Tutkimusten mu-
kaan Suomen maahanmuuttajat asuvat muuta väestöä 
tyypillisemmin vuokra-asunnoissa, erityisen suosittuja 
ovat arava-asunnot. Vuokralla asuminen on luonnolli-
nen vaihe asumisuraansa Suomessa vasta aloittaville 
maahanmuuttajille. Toisaalta asunnottomat maahan-
muuttajat ovat etusijalla arava-asuntojen jakoperus-
teissa. 
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Beqirin (2008, s. 14) tutkimuksessa haastateltavien 
vastauksissa esiintyi tyytymättömyyttä erityisesti asun-
tojen kuntoon, kokoon, asuinalueeseen ja alueen 
julkisiin palveluihin. Asuntojen koon aiheuttamat vai-
keudet ovat havaittavissa myös tilastoissa, sillä maa-
hanmuuttajien asumisväljyys on keskimäärin kanta-
väestöä pienempi (Riihelä 2002, s. 123). Tämä johtuu 
osin siitä, että maahanmuuttajien perheet ovat usein 
keskimääräistä suurempia. Toisaalta tilavista vuokra-
asunnoista on erityisesti Helsingin alueen asuntomark-
kinoilla pulaa. Useilla maahanmuuttajilla ei ole sosio-
ekonomisen asemansa vuoksi mahdollisuutta valita 
asumismuotoaan vapaasti, ja tällöin edulliset vuokra-
asunnot kerrostaloissa jäävät ainoaksi ratkaisuksi. 
Asuminen kerrostaloympäristössä on koettu paikoin 
vaikeaksi esimerkiksi somaliväestön keskuudessa, sillä 
asukkaat ovat tyypillisesti tottuneet omakotimaiseen 
asuinympäristöön, jossa asutaan perheen tai suvun 
omistamissa taloissa (Juntto 2005, s. 56). Junton (2005) 
mukaan suomalaisessa kaupunkiasumisen kulttuurissa 
asunnon rajat koetaan lisäksi melko jyrkästi, kun taas 
maahanmuuttaja on voinut tottua toimittamaan arkisia 
askareita asuntonsa lisäksi pihalla, kadulla ja kaupun-
kitilassa.

Sopivan kokoisten asuntojen lisäksi maahanmuutta-
jien voi olla vaikeaa saavuttaa asuntoa haluamaltaan 
asuinalueelta. Asuntoa akuutisti kaipaavat pakolaiset 
on kaupungin toimesta sijoitettu sinne, missä on va-
paita asuntoja, eikä alueeseen liittyviä toiveita ole aina 
voitu kuulla. Luonnollisesti myös vuokra-asuntojen hin-
takehitys ohjaa asuinalueen valintaa. Viranomaisten ja 
järjestötoimijoiden mukaan palvelujen saavutettavuus 
ja sijainti ovat maahanmuuttajille erityisen tärkeitä 
asuinaluetta valittaessa (Beqiri 2010, s. 17). Tämän 
vuoksi maahanmuuttajat saattavat vältellä muuttoa 
vaikeammin saavutettavissa oleville omakotialueille, 
joissa olisi tarjolla tilavampia asuntoja, mutta joissa 
palveluita on haettava kauempaa. Maahanmuuttajien 
käsitys omasta asuinalueestaan ja sen houkuttelevuu-
desta voi lisäksi poiketa valtaväestöstä. Junton (2005, 
s. 56) mukaan esimerkiksi suomalaisen puolisonsa 
kanssa haluttuna alueena pidettyyn Kruununhakaan 
muuttanut somalinainen piti alueen asuntoja kalliina, 
pieninä ja asumiskelvottomina. 

Julkisten tilojen ja toimintojen osalta Beqirin (2010, s. 
32) haastattelemat maahanmuuttajat toivoivat asuin-
alueilleen enemmän yhteisiä tiloja, joissa järjestettäi-
siin erityisesti naisille ja nuorille suunnattua toimintaa. 

Lapsille ja nuorille suunnatut tilat nousivat esille ylei-
semminkin, alueille toivottiin esimerkiksi lisää lasten 
ja nuorten kerhotiloja sekä entistä turvallisempia ja 
laadukkaampia lasten leikkipuistoja. Lisäksi toivottiin 
liikuntapaikkoja, joissa olisi erityisesti naisille suunnat-
tuja vuoroja. Näiden suomalaissa tutkimuksissa esille 
nousseiden kokemusten lisäksi kulttuurisen tilakäsityk-
sen erityispiirteisiin perehdytään tarkemmin seuraavis-
sa kappaleessa.

Näiden aikaisempien tutkimuksien tuloksia tulkittaes-
sa on tärkeää huomioida haastateltujen ryhmien etni-
nen tausta, maahantuloperuste ja muut mahdolliset 
demografiset erityispiirteet. Tuloksista voidaan vetää 
jotain johtopäätöksiä tiettyjen etnisten ryhmien koh-
dalla toistuvista kokemuksista, mutta tulokset ovat 
aina tapauskohtaisia, eikä niitä tulisi huolimattomasti 
yleistää. 

1.5 Helsingin monikulttuuriset 
asuinympäristöt

Etninen keskittyminen lähiöissä

Helsinkiläisten lähiöiden etnisestä keskittymisestä on 
esimerkiksi Vilkaman (2011) tutkimuksessa selkeää 
näyttöä. Yleisesti etninen keskittyminen johtuu uusi-
en asuinalueiden ja vapaiden asuntojen  sijainnista, 
kaupungin vuokra-asuntopolitiikasta ja toisaalta maa-
hanmuuttajien omasta toiveesta asua saman etnisen 
ryhmän jäsenten keskuudessa (Wood & Landry 2008, 
s. 155). Maahanmuuttajataustainen väestö on siis aset-
tunut asumaan uusiin lähiöihin samaan tapaan, kuin 
maalta muuttajat sijoittuivat silloisiin, vastavalmistu-
neisiin 1960-70 –luvun lähiöihin. 

Helsingin etnisesti keskittyneet lähiöt ovat monokult-
tuuristen enklaavien sijaan asukasrakenteeltaan en-
nemmin monikulttuurisia, yhdellä asuinalueella asuu 
siis tyypillisesti usean kulttuurin edustajia. Enklaavi-
mainen yhden kulttuuriryhmän keskittyminen tietylle 
alueella on tavanomaisempaa sellaisissa maissa, jois-
sa maahanmuuttajien osuus väestöstä on Suomea 
suurempi, ja joissa maahanmuutolla on pidemmät 
perinteet. Vilkaman (2011, s. 124) mukaan pääkaupun-
kiseudun asuinalueilla on pikemminkin ”koko maailma 
kylässä”. 

Etnisen keskittymisen vaikutuksia asuinalueilla on tut-
kittu laajasti sekä Suomessa että ulkomailla. Perintei-
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Kuva 6. Lontoossa sijaitsevan Barking Centralin 
kaupunkiuudistushankkeessa on hyödynnetty alueen 

monikulttuurista identiteettiä.

sesti etninen keskittyminen on nähty negatiivisena 
alueellisena kehityssuuntana, jonka on tutkimuksissa 
osoitettu liittyvän sosiaaliseen segregaatioon ja maa-
hanmuuttajien heikkoon kotoutumiseen kantaväes-
töön kohdistuvien kontaktien vähäisyyden vuoksi. 
Tämä kehityskulku pitääkin varmasti osittain paikkaan-
sa. Opportunistisesta näkökulmasta katsottuna etni-
nen keskittyminen voidaan nähdä myös voimavarana, 
joka voi tukea esimerkiksi maahanmuuttajataustaisen 
väestön yrittäjyyttä, yhteisöllisyyttä ja paikallista iden-
titeettiä (Wood & Landry 2008, s. 77; Karjalainen 2010, 
s. 59). Yhteisölliset verkostot, kulttuurisensitiiviset 
palvelut ja järjestötoiminta lisäävät alueella viihtymis-
tä ja asioimista. Toisaalta maahanmuuttajataustaisille 
pienyrittäjille voi monikulttuurisesti keskittyneillä alu-
eilla olla tarjolla soveliaat kohdemarkkinat ja työvoi-
maa (Wood & Landry 2008, s. 115). Lapintien (2014) 
mukaan esimerkiksi pienimuotoinen liiketoiminnan 
harjoittaminen voi toimia luontevana ensiaskeleena 
suomalaiseen yhteiskuntaan. Vilkaman (2011, s. 37) 
mukaan etniset keskittymät tarjoavat parhaimmillaan 
maahanmuuttajayhteisöille ”mahdollisuuden oman 
paikan luomiseen – paikkaan kuulumiselle - samalla 
kun he voivat toimia aktiivisina kansalaisina uudessa 
kotimaassaan.”

1.6 Kohti kulttuurista ja 
alueellista tasa-arvoa

Karjalaisen (2010, s. 62) mukaan monimuotoiset ja 
elinvoimaiset asuinalueet ja asumisvaihtoehtojen 
monipuolisuus palvelevat sekä maahanmuuttajia että 
kantaväestöä. Monikulttuurisia lähiöitä kehitettäessä 
on tärkeää huolehtia siitä, että myös kantaväestön 
edustajat kokevat alueen omakseen (Tenho 2008, s. 
17). Monikulttuurisuus tulisi Tenhon mukaan nähdä 
etnistämisen ja maahanmuuttajien erilaisuuden ja 
”vierauden” korostamisen sijaan ilmiönä, jossa kaikkia 
kulttuureita tarkastellaan tasapuolisesti. Maahanmuut-
tajien asuinalueiden sijaan tulisi pyrkiä ajattelemaan 
eläviä monikulttuurisia kaupunginosia. Toisten ja kol-
mansien maahanmuuttajataustaisten sukupolvien 
syntyessä maahamme käy myös jaottelu ”meihin” eli 
kantaväestöön ja ”heihin” eli maahanmuuttajiin en-
tistä vaikeammaksi. Maassamme elää kasvava joukko 
Suomessa syntyneitä Suomen kansalaisia, joiden ta-
vat, arvot ja uskonto voivat kuitenkin poiketa täysin 
perinteisestä suomalaisesta kulttuurista (Lapintie, 
2009). Vaikuttaa siltä, että koko suomalaisuuden kä-
site on muuttamassa merkitystään, ja suunnittelun on 

väistämättä reagoitava tähän muutoksen. Lapintien 
(2009) mukaan todellisuudessa mikään ei ole enää 
yleispätevää vaan ”tyypilliset asuntopohjat, tilahierar-
kia ja intiimiyden asteet, tarvittavat palvelut ja niiden 
saavutettavuus, liiketoiminnan mittakaava ja joustavat 
tilaratkaisut, kaikki on ajateltava uusiksi.”

Suomalainen asumistapa vaikuttaa maahanmuutta-
jien asumiseen, mutta maahanmuuttajat muokkaa-
vat osaltaan suomalaista asumista (Juntto 2005, s. 
58). Muualta tulevan väestön vaikutus suomalaiseen 
kaupunkitilaan onkin kiinnostava tulevaisuuden kysy-
mys. Maahanmuuttajat käyttävät usein kaupunkitilaa 
kantaväestöä luontevammin ja aktiivisemmin, ja ovat 
paikoin esimerkiksi kantaväestöä motivoituneempia 
pienyrittäjiä. Junton (2005) mukaan maahanmuuttajat 
voivat rikastuttavat suomalaista palvelutarjontaa ja 
kaupunkielämää monin tavoin, kunhan siihen vain luo-
daan mahdollisuus.

Tila ei itsessään automaattisesti muuta ihmisten käy-
töstä tai synnytä uusia toimintoja, mutta tilallisella 
suunnittelulla voidaan luoda mahdollisuuksia toimin-
tojen ilmenemiselle. Samoin tilallisella suunnittelul-
la voidaan Gehlin (2011) mukaan myös estää tiettyjä 
toimintoja tapahtumasta. Monikulttuurisuus tulisi huo-
mioida suomalaisessa suunnittelujärjestelmässä siten, 
että lainsäädännöllä ei tahattomasti estetä monikult-
tuurisia elämisen tapoja. Monikulttuuristen keskitty-
mien syntymisenkään ei tarvitse johtaa alueiden mar-
ginalisoitumiseen, kunhan elämisen ehdot ovat myös 
monikulttuurisissa lähiöissä yhtä hyvät kuin muualla 
yhteiskunnassa. Monikulttuuristen lähiöiden tasaver-
taista asemaa tulee tukea joustavan lainsäädännön, 
taitavan tilallisen kehittämisen ja riittävien resurssien 
avulla (Tomlins 2000, s. 166). Manzo & Perkins (2006, s. 
339) argumentoivat, että konkreettisten investointien 
lisäksi oma merkityksensä on myös paikkaan kiinnitty-
misen ja paikallisten merkitysten synnyn tukemisella. 
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ja kaupungin moniäänisyys
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2. Yksilöllinen tilakäsitys 
ja kaupungin moniäänisyys

Maahanmuuttajataustaisten asukkaiden kaltaisten hiljaisten ryhmien huomi-
oimista kaupunkisuunnittelussa tulee tarkastella laajemmassa suunnitteluteo-
reettisessa kontekstissa. Tätä kautta on mahdollista ymmärtää, miten nykyinen 
suunnitteluperinne on syntynyt, ja miten sitä on mahdollista muuttaa. Tässä 
kappaleessa kuvataan tilan ja vallan välistä suhdetta eli sitä, kenen tilallisten 
toiveiden mukaan kaupungit on suunniteltu ja rakennettu. Lisäksi kappaleessa 
tutustutaan kulttuurisidonnaisen ja yksilöllisen tilakäsityksen elementteihin 
ympäristöpsykologian teorioiden kautta. Kappaleen lopussa käsitellään osallis-
tavaa suunnittelutapaa keinona mahdollistaa entistä moniäänisempiä suunnit-
teluhankkeita.

2.1 Suunnittelijoiden rooli kaupunkikehityksen 
ohjaamisessa

2.2 Ympäristöpsykologian näkökulma

2.3 Monikulttuurinen urbanismi
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tamalla suunnitteluun liittyviä valtasuhteita ja arvova-
lintoja voimme suunnittelijoina vaikuttaa osaltamme 
siihen, kenen tarpeita ja toiveita kaupunkimme palve-
levat. On väistämätöntä, että järjestämällä tietyn tilan 
fyysiset elementit määrätyllä tavalla, luomme mahdol-
lisuuksia tietyille toiminnoille ja saatamme samalla es-
tää toisia toimintoja tapahtumasta (Hajer & Reijndorp 
2002, s. 73). Voimme vaikuttaa suunnitteluhankkeiden 
lopputulokseen erityisesti pohtimalla käytössämme 
olevia suunnittelumenetelmiä ja sitä, kenen toiveet 
tulevat niiden kautta lopulta näkyviksi kaupungeissam-
me.

2.1 Suunnittelijoiden rooli 
kaupunkikehityksen 
ohjaamisessa

Onko tilallinen suunnittelu poliittista 
toimintaa?

Arkkitehtisuunnittelun lähtökohtiin on perinteisesti 
kuulunut ajatus suunnittelun epäpoliittisuudesta. Yh-
dyskuntasuunnittelijat ovat kokeneet itsensä teknisinä 
asiantuntijoina, joiden tehtäviin ei kuulu ottaa aktiivi-
sesti kantaa kaupunkikehitykseen (Pakarinen 2002, s. 
84). Tämä pitääkin osin paikkaansa, sillä esimerkiksi 
kaavoittajat ovat käytännössä voimakkaasti sidottuja 
kaupungin tasolla linjattuihin strategioihin ja tavoit-
teisiin. Mielestäni on kuitenkin todettava, että tiedos-

Kuva 7. Autoton Strøget:n alue Kööpenhaminassa. 
Jan Gehlin työ Kööpenhaminassa on toiminut 

maailmanlaajuisena suunnannäyttäjänä jalankulkua 
ja pyöräilyä suosivien kaupunkiympäristöjen suunnit-

telusta.
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Kenelle kaupunkimme suunnitel-
laan?

Alueellisissa kehittämishankkeissa poliittisilla päättä-
jillä, virkamiehillä ja suunnittelijoilla on usein mielessä 
kohderyhmä, jonka tarpeet ja toiveet ohjaavat suun-
nitteluratkaisuja. Galanakis (2008, s. 243) toteaa, että 
esimerkiksi kaupunkikeskustojen kehittämishankkeissa 
pohditaan tyypillisesti luovaan luokkaan kuuluvien va-
rakkaiden veronmaksajien ja turistien houkuttelemista, 
eikä sosio-ekonomisesti marginalisoituneiden yhteisö-
jen toiveita juuri kuulla. 

Onkin syytä pohtia, perustuuko modernistinen suun-
nittelu liiaksi ajatukseen universaalin yhtenäiskulttuu-
rin olemassaolosta. Arkkitehtuurikriitikoista erityises-
ti Jane Jacobs arvosteli 1960-luvulla modernistisen 
kaupunkiuudistuksen kyvyttömyyttä vastata erilaisten 
kaupunkilaisten todellisiin tarpeisiin. Jane Jacobsin ja 
myöhemmin Leonie Sandercockin kaltaiset feminis-
tit ovat nähneet kaupunkisuunnittelun maskuliinisia 
ihanteita tavoittelevana, voimakkaasti  ylhäältäpäin 
ohjautuvana prosessina, jossa kaupungin sosiaalinen 
ulottuvuus on jätetty huomioimatta. Suunnittelijat 
itse näkevät yleensä suunnitelmiensa viitekehyksen 
neutraalina. Kriittisesti tarkasteltuna voidaan kuiten-
kin huomata, että suunnittelijoiden käsitys neutraa-
liudesta ja universalismista saattaakin perustua hyvin 
stereotyyppiseen oletukseen keskimääräisen perhe-
yksikön kokoonpanosta (ydinperhe), soveliaasta asu-
mismuodosta (yhden perheen talo), sukupuoliroolien 
heijastumisesta tilalliseen ilmaisuun, ja normatiivisesta 
uskonnollisesta ilmaisusta ja vapaa-ajanviettotavoista 
(Sandercock 2003, s. 130).  Iris Youngin mukaan suun-
nittelijoiden oletus kaupunkilaisten samankaltaisuu-
desta ei ole jättänyt tilaa erilaisille kulttuuri-identitee-
teille ja etnisille ryhmille (Haila 2002, s. 93). 

Erilaiset suunnitteluteoriat: kenen 
ääni kuuluu suunnitteluhankkeissa?

Rationalistisen suunnitteluperinteen heikkouksiin on 
ehdotettu teoreetikkojen piirissä vastaukseksi muun 
muassa suunnitteluhankkeissa vähemmistöiksi jäävien 
sidosryhmien oikeuksia ajavaa, kantaa ottavaa suun-
nittelutapaa (eng. advocacy planning, suomennokse-
na käytetään jatkossa termiä asianajosuunnittelu) ja 
kommunikatiivista suunnittelutapaa (eng. communica-
tive planning). Filosofi Jurgen Habermas korostaa juuri 
vuoropuhelua ratkaisuna yksiulotteisen kaupunkike-
hittämisen ongelmiin. Habermasin ideaalissa suunnit-
telu palvelee eletyn kaupungin toiveita ja tarpeita, ja 

totuudet muodostetaan kommunikatiivisesti, vapaan 
keskustelun kautta (Häkli 2002, s. 118). 

Kaupunkien kompleksisuuden lisääntyessä suunnitte-
luhankkeisiin liittyvien osallisten joukot ovat jatkuvasti 
entistä laajempia ja moniäänisempiä. Myös kaupun-
kilaisten tasa-arvoisten vaikutusmahdollisuuksien to-
teutumiseen on alettu kiinnittää enemmän huomiota 
kansallisella tasolla. Vaatimukseen kaupunkilaisten vai-
kutusmahdollisuuksien lisäämisestä reagoitiin vuon-
na 1999 hyväksytyssä maankäyttö- ja rakennuslaissa, 
johon sisällytettiin vaatimus suunnitteluhankkeen eri 
osallisia koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man laatimisesta. Lainsäädännössä on siis teoriassa 
pyritty luomaan puitteita kaupunkilaisten tasapuoli-
sille vaikutusmahdollisuuksille koskien omaa asuinym-
päristöään. Kysymykseksi nousee kuitenkin se, miten 
kaupunkia voidaan käytännössä kehittää tilanteessa, 
jossa lähes kaikkiin suunnitteluhankkeisiin kohdistuu 
lukemattomia, osin vastakkaisia intressejä. Osallisuus 
ei automaattisesti tuota hyvää ympäristöä, sillä todel-
lisissa suunnittelutilanteissa valtasuhteet vaikuttavat 
aina tiedon sisältöön. Filosofeista erityisesti Michel 
Foucault on korostanut herkkyyttä tilannekohtaisten 
valtasuhteiden havaitsemiselle (Häkli 2002, s. 122). 
Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteet muuttuvat tasa-
arvoiseksi, moniääniseksi kaupunkikehitykseksi vasta, 
kun laissa esitetyt käytännöt toteutuvat tapaus tapauk-
selta (Häkli 2002, s. 119). 
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Turvallisuus

Tyypillisen harhaluulon mukaan tila, joka tuntuu suo-
malaisen kantaväestön mielestä turvalliselta ja miel-
lyttävältä, on sitä myös muiden etnisten ryhmien mie-
lestä. Tämän vuoksi ajatellaan, että turvallisuudestaan 
tunnettuun Suomeen saapuvat maahanmuuttajat ko-
kevat kaupunkitilassa turvallisuutta kantaväestön ta-
voin (Galanakis 2008, s. 87). Turvallisuus on kuitenkin 
subjektiivinen tunne. Paikka, jossa kantasuomalainen 
tuntee olonsa turvalliseksi, voi tuntua maahanmuut-
tajan mielestä pelottavan hiljaiselta, pimeältä tai so-
siaalisesti uhkaavalta. Ihmiset kokevat pääsääntöisesti 
oman maansa nationalistisen tilan erityisen turvallise-
na ja miellyttävänä, kun taas esimerkiksi matkoilla saa-
tetaan kokea vieraan paikan ja vieraan kulttuurin aihe-
uttamaa turvattomuuden tunnetta. Sama pätee myös 
Suomeen saapuvien maahanmuuttajien ja vierailijoi-
den kokemuksiin.

2.2 Ympäristöpsykologian 
näkökulma 

Miten kaupunkimme näyttäytyvät 
erilaisista näkökulmista katsottuna?

Suunnittelijoiden tulisi siis herkistyä tulkitsemaan eri-
laisiin suunnitteluhankkeisiin liittyviä valtasuhteita ja 
arvovalintoja. Mielestäni kaupunkisuunnittelijoiden 
olisi lisäksi tärkeää pyrkiä eläytymään siihen, miten 
kaupungit näyttäytyvät erilaisten asukkaiden ja käyt-
täjien silmissä. Ympäristöpsykologia ja kulttuurisidon-
naisen tilakäsityksen tutkiminen tarjoavat välineitä kau-
punkitilan sosiaalisten ulottuvuuksien analysoimiseen 
ja huomioimiseen suunnittelussa. 

Aktivisti ja kirjailija Jane Jacobs kritisoi aikanaan arkki-
tehtisuunnittelun irtaantumista tilan sosiaalisista ulot-
tuvuuksista teoksessaan The Death and Life of Great 
American Cities (1961). Jan Gehlin kaltaiset arkkitehdit 
ovat sittemmin jatkaneet Jacobsin perintöä käsitellen 
julkaisuissaan fyysisen ympäristön ja julkisessa tilassa 
tapahtuvien sosiaalisten toimintojen välistä yhteyttä. 
Gehl tarkastelee työssään kaupungin käyttäjiä antro-
pologisesta näkökulmasta hyödyntäen työvälineenään 
erilaisissa kaupunkitiloissa ilmenevien käyttäytymis-

Kuvat 8 ja 9. Turvallisuuden tunne on riippuvainen 
myös kulttuurisista tekijöistä. Melbourne ja Helsinki.

mallien havainnointia ja tilastointia. Tällaisten antropo-
logisten teorioiden voidaan ajatella tuottavan melko 
laajasti sovellettavissa olevia suunnitteluperiaatteita, 
mutta yksilöllinen tilakäsitys on sidonnainen myös kult-
tuurillisista tekijöistä.

Perinteinen ajatus on, että joustava ja laadukas suun-
nittelu palvelee kaikkia. Tämä pitääkin osittain paik-
kaansa, sillä laadukasta kaupunkia rakentamalla ra-
kentuu yleensä hyvää ympäristöä kaupunkilaisille 
kulttuuritaustaan katsomatta (Karjalainen 2010, s. 62). 
Samalla suunnittelijoiden olisi tärkeää katsoa kau-
punkia eri kulttuurien näkökulmasta ja tarkastella sitä, 
miten esimerkiksi katutila, yksityisyyden kokemus, ra-
kennusten mittakaava ja värien ja materiaalien käyttö 
näyttäytyvät kulttuurisesti herkästä näkökulmasta kat-
sottuna. Seuraavissa kappaleissa on esitetty muutamia 
tyypillisiä esimerkkejä kulttuuritaustan vaikutuksesta 
tilakäsitykseen.
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Kuvat 10 ja 11. Yksityisyyden käsittelyä katutilassa. 
Marokko ja Amsterdam.

Yksityisyys

Yksityisyys on voimakkaasti kulttuurisidonnainen ko-
kemus, jonka merkitys korostuu erityisesti asunto-
suunnittelussa. Esimerkiksi hollantilaisissa rakennus-
perinteessä yksityisyys koetaan usein väljemmin kuin 
Suomessa. Suomessa ensimmäisen kerroksen asunto-
jen yksityisyyttä pyritään varjelemaan esimerkiksi ve-
tämällä julkisivua sisään katulinjasta, kun taas Hollan-
nissa aukotukset ovat suuria ja ensimmäisen kerroksen 
asuntojen läpi saattaa olla pihakadulta suora näkymä. 
Islamilaisissa maissa taas arvostetaan voimakkaasti 
yksityisyyttä, ja islamilaiseen perinteeseen liittyvän su-
kupuolittuneen seurustelukulttuurin vaikutus näkyykin 
voimakkaasti rakennussuunnittelussa ja katutilassa. 
Asuinrakennusten julkisivut ovat niukasti aukotettuja 
ja sisäänkäynnin yhteyteen liittyy jonkinlainen puolijul-
kinen tila, jonka ansiosta siirtyminen julkisesta tilasta 
asunnon yksityiseen tilaan tapahtuu vaiheittain. Junton 
(2005, s. 57) mukaan esimerkiksi Suomeen muuttaneet 
somalit saattavat asunnon yksityisyyttä vaaliakseen 
peittää asunnon ikkunat tiiviisti verhoilla.

Kaupallisuus

Länsimaisen kaupunkitilan voi ajatella olevan melko 
kaupallistunutta, ja kulutuskulttuuriin liittyvät vapaa-
ajan aktiviteetit ovat yleisiä. Kaupallisuutta ei kui-
tenkaan arvosteta kaikissa kulttuureissa länsimaiden 
tavoin. Pienituloisille maahanmuuttajille vapaa-ajan 
viettäminen kaupoissa ja ostoskeskuksissa ei välttä-
mättä myöskään ole mielekästä, jos heillä ei ole varaa 
ostaa esillä olevia tuotteita (Galanakis 2008, s. 89). Sen 
sijaan esimerkiksi rautatieasemat saatetaan kokea so-
piviksi, ei-kaupallisiksi kohtaamispaikoiksi. Esimerkiksi 
somaliyhteisöjen miehille muodostuu usein aseman-
seuduille yhteisiä, vakiintuneita kohtaamispaikkoja, 
joissa vaihdetaan säännöllisesti kuulumisia. Islamilai-
sille yhteisöille moskeijat ovat tyypillisiä päivittäisen 
kanssakäymisen paikkoja. Moskeijoiden lisäksi soma-
liyhteisöillä on ollut tapana vuokrata soveliaita tiloja 
ja perustaa esimerkiksi yksityisiä, kohtaamispaikkoina 
toimivia epävirallisia kahviloita.

Kuvat 12 ja 13. Kaupallinen ja ei-kaupallinen kaupun-
kitila. New York ja Helsinki.
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ylöspäin suuntautuvan (eng. bottom-up) suunnittelun 
ja paikallisten yhteisöjen osallistamisen ja voimaannut-
tamisen kautta (Pienta 2012, s. 11). Osallistaminen on 
monikulttuuristen yhteisöjen kohdalla erityisen tärke-
ää, koska kulttuuritaustaltaan heterogeenisten osallis-
ten toiveissa ja intresseissä on todennäköisesti keski-
määräistä suurempaa hajontaa. Toisaalta eläytyminen 
käyttäjien toiveisiin voi olla suunnittelijalle tavanomais-
ta vaikeampaa, koska niitä ei voi peilata omiin henki-
lökohtaisiin kokemuksiin samalla tavoin, kuin suun-
niteltaessa kohteita homogeeniselle, valtaväestöstä 
koostuvalle yhteisölle. Galanakis varoittaa tilanteesta, 
jossa päädymme suunnittelijoina luomaan ympäristö-
jä ainoastaan oman itsemme kaltaisille ”kuvitteellisille 
klooneille” (Galanakis 2008, s. 297).

Suunnitteluhankkeissa maahanmuuttajat muodostavat 
mahdollisten kielellisten ja kulttuurillisten vaikeuksien 
vuoksi niin kutsutun hiljaisten osallisten ryhmän, jonka 
on vaikeaa saada toiveensa kuuluviin ilman ulkopuo-
lista tukea (Rinkinen 2004, s. 5). Suunnittelijan rooliin 
kohdistuukin tällaisissa erityyppisiä sidosryhmiä kos-
kettavissa osallistamishankkeissa uusia vaatimuksia. 
Suunnittelija joutuu toimimaan teknisen asiantuntijan 
lisäksi managerin ja fasilitaattorin roolissa (Pienta 2012, 
s. 4). Osallistavat suunnitteluprosessit voivat kuitenkin 
tuottaa onnistuneiden tilallisten lopputuotteiden li-
säksi myös muunlaista hyötyä. Asukkaat voivat kokea 
itse suunnitteluprosessin voimaannuttavana koke-
muksena, jonka kautta he saavat äänensä kuuluviin ja 
voivat kokea itsenä vaikutusvaltaisiksi kaupunkilaisiksi 
(Pienta 2012, s. 4).  Sagerin (2013, s. 32) mukaan kom-
munikatiivisen suunnittelun kautta voidaan edesauttaa 
sosiaalisten ongelmien lievittämistä kahdella tavalla: 
prosessiin osallistuvien toimijoiden henkilökohtaisen 
kasvun ja toisaalta onnistuneen suunnitteluprosessin 
tuotteena syntyvien laadukkaiden, pluralististen suun-
nitteluratkaisujen kautta.

2.3 Monikulttuurinen 
urbanismi

Kaupunkien kulttuurinen kestävyys

Niin kutsuttu monikulttuurinen urbanismi (eng. inter-
cultural urbanism) on urbanismin suuntaus, joka kä-
sittelee juuri edellä mainitun kaltaisia kulttuurisen di-
versiteetin ja rakennetun ympäristön välisiä yhteyksiä. 
Monikulttuurisen urbanismin kautta pyritään havain-
noimaan erilaisten etnisten ryhmien tapaa arvottaa 
rakennettua ympäristöä. Toisaalta suuntauksessa pyri-
tään erittelemään sellaisia tilallisia elementtejä, jotka 
miellyttävät kaikkia kaupunkilaisia heidän kulttuuri-
taustastaan riippumatta (Saitta 2014). Monikulttuurisen 
urbanismin näkökulmasta kaupunkien kulttuurisen 
kompleksisuuden lisääntyminen nähdään ongelman 
sijaan opportunistisesta näkökulmasta katsottuna. 
Sandercockin (2003, s. 127) mukaan monikulttuurisissa 
kaupungeissa on mahdollista syntyä uudenlaisia ala-
kulttuureita, urbaaneja projekteja ja elämisen tapoja. 
Lewis Mumford toteaakin teoksessaan The City in His-
tory, että juuri muuttoliike, vaihtuvuus ja dynaamisuus 
tekevät kaupungeista kaupunkeja (Sandercock 2003, s. 
109).

Kulttuurin ja rakennetun ympäristön välisiä yhteyksiä 
tutkinut Saitta (2014) korostaa, että monikulttuuri-
suus brändäyksen strategiana tai ”päälle liimattuina” 
kulttuurisina ikoneina ei vielä tuota laadukasta ym-
päristöä. Erityisesti uuden maailman kaupungeista ja 
toisaalta Euroopan postkolonialistisista kaupungeista 
löytyy esimerkkejä, joissa kulttuurista diversiteettiä on 
hyödynnetty osana tietyn alueen brändiä ja jossa sen 
avulla on houkuteltu alueelle koulutettuja, luovaan 
luokkaan kuuluvia kaupunkilaisia. Tällainen gentrifikaa-
tio ei kuitenkaan välttämättä palvele tarkoituksenmu-
kaisesti alueen alkuperäisiä maahanmuuttajataustaisia 
asukkaita (Saitta 2014). Myös Galanakis (2008, s. 143) 
esittää, ettei monikulttuurisuuden pintapuolinen tun-
nustaminen ja esilletuominen esimerkiksi etnisten ruo-
ka- ja musiikkifestivaalien muodossa vielä ratkaise kau-
pungin etniseen ja sosio-ekonomiseen jakautumiseen 
liittyviä todellisia ongelmia. 

Hiljaisten ryhmien voimaannuttami-
nen moniarvoisen suunnittelun kaut-
ta

Todellista kulttuurista kestävyyttä tukevaa suunnitte-
lua tulisi sen sijaan lähestyä asukaslähtöisen, alhaalta 



DIPLOMITYÖ VILMA AUTIO 2015  I  29 

Kuva 14 ja 15. Torimyyntiä Market 707:ssä , Torontossa.



30  I  MAAILMA KYLÄSSÄ MERI-RASTILASSA - näkökulmia monikulttuuristen asuinympäristöjen kehittämiseen

3. Kommunikatiivinen 
    suunnitteluprosessi



DIPLOMITYÖ VILMA AUTIO 2015  I  31 

3. Kommunikatiivinen 
    suunnitteluprosessi

Diplomityön kolmannessa kappaleessa analysoidaan kommunikatiivista suun-
nittelutapaa keinona tehdä suunnitteluhankkeista entistä moniäänisempiä. 
Kappaleessa eritellään niitä konkreettisia tekijöitä, jotka tekevät asukasvuo-
rovaikutuksesta onnistunutta tai epäonnistunutta ja etsitään keinoja kehittää 
vuorovaikutteista suunnitteluprosessia entistä pidemmälle. Lisäksi kappaleessa 
pohditaan, minkälaisia erityispiirteitä vuorovaikutteiseen suunnitteluprosessiin 
liittyy silloin, kun sidosryhmiin kuuluu monikulttuurisia yhteisöjä. 

3.1 Osallistavan suunnittelun diskurssi

3.2 Näkökulmia vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin 
kehittämiseen

3.3 Vieraskieliset ryhmät vuorovaikuttajina

3.4 Ulkomaisia esimerkkejä monikulttuuristen alueiden 
kehittämisestä
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nettifoorumeilla, ja jättää kaavaehdotusta koskevia 
valituksia (Tattersal 2010, s. 13). Suurista kaupungeista 
ainakin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston organi-
saatiossa kaavatapaamisten fasilitoiminen on asetettu 
osaksi viraston vuorovaikutussuunnittelijoiden työnku-
vaa, ja kaavasuunnittelijat toimivat tapaamisissa ensisi-
jaisesti asiantuntijoiden roolissa. Tyypillisesti asukkaita 
konsultoidaan suunnitteluprosessin edettyä sellaiseen 
vaiheeseen, jossa suunnittelijoilla on olemassa jon-
kinlaisia dokumentteja asukkaille näytettäväksi. Asuk-
kaiden osallistaminen kaavoituksen alkuvaiheessa on 
harvinaisempaa, joskin yleistymässä oleva ilmiö.  Käy-
tännössä asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ovat siis 
vielä toistaiseksi melko rajatut, joskin vuorovaikutus-
prosessia kehitetään jatkuvasti. 

Vieraskielinen väestö vuorovaikutta-
jina

Vieraskielisen väestön näkökulmasta mahdollisuu-
det osallistua vuorovaikutukseen ovat tavallista hei-
kommat, sillä vuorovaikutukseen liittyvä tiedotus on 
yleensä rajattu kotimaisiin kieliin. Myöskään valittujen 
tiedotuskanavien kautta ei aina tavoiteta vieraskielistä 
väestöä.  Kaavoitusprosessin kulku ei ole tuttu kaikille 
kantaväestöönkään kuuluville, ja erityisesti maahan-
muuttajille suomalaiset kaavoituskäytännöt voivat olla 
tuntemattomia, ja niistä voi olla vaikeaa saada infor-
maatiota. Kielelliset rajoitteet ja kulttuurisesti eriävät 
toimintatavat voivat muodostua ongelmaksi itse vuo-
rovaikutustapaamisissa, ja lisäksi valtavirrasta poikke-
avien mielipiteiden ja toiveiden esittäminen julkisessa 
tilaisuudessa voi tuntua vaikealta. 

3.1 Osallistavan suunnittelun 
diskurssi

Osallistavan suunnittelun arvopohja

Sekä rationalistisen suunnittelun, asianajosuunnittelun 
että kommunikatiivisen suunnittelun on kaikkien ajatel-
tu aikanaan rikastuttavan yhteiskunnallista demokrati-
aa ja toimivan keinona luoda yhä kestävämpää suun-
nittelua (Sager 2013, s. 4). Osallistuvan päätöksenteon 
merkityksestä on keskusteltu viime aikoina vilkkaasti 
juuri fyysisen kaupunkiympäristön kehittämistä kos-
kevassa päätöksenteossa. Kommunikatiivisen suun-
nittelutavan kannattajat ovat tarjonneet osallistavaa 
suunnittelua vastaukseksi rationalistisen suunnittelu-
tavan kyvyttömyyteen reagoida moniäänisten sidos-
ryhmien osin ristiriitaisiin toiveisiin. Kommunikatiivi-
sen suunnittelun ajatellaan lisäksi jakavan ja tasaavan 
suunnitteluun liittyvää valtaa eri tahoille toisin kuin 
rationalistisessa suunnittelussa. Staffans (2009) tote-
aa, että päivittäisen ympäristön katsotaan vaikuttavan 
käyttäjiensä elämänlaatuun niin merkittävästi, että olisi 
epäeettistä suunnitella ympäristöä vain rajatun ihmis-
ryhmän polarisoituneesta näkökulmasta katsottuna. 
Kommunikatiivisen suunnittelun tärkeiksi arvoiksi koe-
taan nimenomaan suunnitteluprosessin inklusiivisuus 
ja läpinäkyvyys. 

Osallistaminen lakisääteisenä osana 
kaavoitusta

Asukasosallistumisen roolia on Suomen lisäksi koros-
tettu useissa muissa länsimaissa, ja vuorovaikutteista 
suunnittelua on tuettu maakohtaisesti lainsäädännön 
avulla. Suomen vuonna 1999 päivitetty maankäyttö- ja 
rakennuslaki on tehnyt osallistumis- ja vuorovaikutus-
suunnitelmien laatimisesta lakisääteisen osan kaavoi-
tusprosessia. Suomessa, kuten monissa muissakaan 
maissa, ei ole kuitenkaan asetettu tarkkoja säädöksiä 
vuorovaikutuksen laajuudesta tai keinoista. Vuorovai-
kutuksen sisällyttäminen osaksi suunnitteluprosessia 
on verrattain uusi ilmiö. Kaupungit ja yksityiset tahot 
ovat vasta kartuttamassa kokemuksia erilaisista osallis-
tamisen menetelmistä (Tattersal 2010, s. 12).

Asukasvuorovaikutus: tähänastiset 
kokemukset

Toistaiseksi asukasvuorovaikutus on Suomessa tar-
koittanut pääsääntöisesti asukkaiden mahdollisuut-
ta esittää mielipiteitä julkisissa kaavatapaamisissa ja 
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3.2 Näkökulmia 
vuorovaikutteisen 
suunnitteluprosessin 
kehittämiseen

Osallisten rooli suunnittelijan näkökul-
masta

Maallikoiden roolia tutkiessa huomio kiinnittyy ensim-
mäisenä kommunikatiiviseen suunnitteluun liittyvään 
terminologiaan. Kommunikatiivisen suunnittelun yh-
teydessä puhutaan osallistumisen sijaan nimenomaan 
osallistamisesta, joka viittaa siihen, että osallistumisen 
tarve on lähtenyt liikkeelle muualta kuin maallikoilta 
itseltään (Rinkinen 2004, s. 9). Kun suunnittelun tarve 
on lähtenyt liikkeelle toimijoista itsestään, käytetään 
suunnittelutavasta usein termiä asianajosuunnittelu. 
Asianajosuunnittelun tavoitteena voi olla vaikuttaa 
yleiseen mielipiteeseen tai poliittiseen päätöksente-
koon tuottamalla julkisiin suunnitteluhankkeisiin vaih-
toehtoisia suunnitteluehdotuksia. 

Osallisia tulisi kohdella aktiivisina myötävaikuttajina, 
ja esimerkiksi Pakarisen (2002, s. 89) mukaan osallisia 
tulisikin tarkastella ”asukkaiden” sijaan ”toimijoina”, 
joilla voi olla paikkaan liittyen myös muita kuin asu-

miseen liittyviä merkityksiä. Toimija on määritelmänä 
aktiivisempi ja moniulotteisempi termi kuin asukas. 
Maallikot tulisi myös ottaa mukaan suunnitteluproses-
siin sen alusta alkaen. Tällä tavoin toimijoille annetaan 
mahdollisuus tuottaa merkityksellisiä oivalluksia, luo-
da syvällinen henkilökohtainen näkökulma suhtees-
sa käsillä olevaan suunnitteluongelmaan ja vaikuttaa 
suunnitteluhankkeen detaljitasoisiin alakysymyksiin 
(Tattersal 2010, s. 20). Myös Rinkisen (2004, s. 48) mu-
kaan osallisia tulisi kuulla riittävän aikaisin, jolloin heille 
voidaan vielä luoda todellisia mahdollisuuksia tuo-
da esiin omia ajatuksiaan suunnittelun tavoitteista. 
Varhaisen kontaktoimisen lisäksi osalliset tulisi pitää 
aktiivisesti mukana suunnitteluhankkeessa hankkeen 
loppuun saakka. Asukkaat haluavat nähdä vuorovaiku-
tuksen johtavan konkreettisiin tuloksiin. Osallistumisen 
mielekkyyden kannalta on luonnollisesti tärkeää, että 
suunnitteluhankkeet todella toteutuvat, ja että asuk-
kaille välitetään palautetta ja tietoa siitä, miten esitetyt 
mielipiteet on otettu huomioon (Rinkinen 2004, s. 11).

Osallisten motivaatiotekijät

Suunnittelijoiden on tärkeää pohtia myös osallisten 
vuorovaikutusprosessiin liittyviä henkilökohtaisia moti-
vaatiotekijöitä. Esimerkiksi alueen maanomistajat ovat 
usein motivoituneita osallistumaan suunnitteluhank-

Kuva 16. Ideointipiste Helsingin Lähiöprojektin helmikuussa 2015 järjestämässä Rastilan Rieha 
-tapahtumassa, jossa aktivoitiin asukkaita vaikuttamaan Meri-Rastilan tulevaan kehitykseen.
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keisiin, sillä he saavat hankkeiden toteutuessa talou-
dellista hyötyä. Samoin alueellisten yhteisöjen tai tot-
tuneiden kansalaisaktiivien omasta aloitteesta alkunsa 
saaneisiin hankkeisiin osallistuvat toimijat ovat usein 
aktiivisia ja motivoituneita vaikuttajia. Sen sijaan asuk-
kaat, jotka eivät suunnittele jäävänsä alueelle asumaan 
pitkäksi ajaksi, eivät välttämättä ole kiinnostuneita kes-
kustelemaan asuinalueensa pitkäjänteisestä kehittämi-
sestä. Esimerkiksi tietyssä maassa lyhytaikaisesti asuvat 
vierastyöläiset tai tutkintoa suorittavat ulkomaalaiset 
opiskelijat eivät välttämättä ole kiinnostuneita asuin-
alueensa kehittämisestä, sillä he aikovat asua alueella 
vain joitain vuosia. Vastaavasti pakolaisina Suomeen 
saapuneet maahanmuuttajat saattavat toivoa mah-
dollisimman pikaista muuttoa takaisin kotimaahansa, 
eivätkä tässä tilanteessa luonnollisesti myöskään näe 
väliaikaisena kokemansa asuinpaikkansa kehittämistä 
tärkeänä. 

Suunnittelijoiden on hyvä tiedostaa erot osallisten 
motivaatiossa ja pohtia keinoja motivoida erilaisia 
toimijoita. Asukkaat toivovat suunnitteluhankkeiden 
johtavan konkreettisiin positiivisiin muutoksiin, ja mo-
niportaisten kaavahankkeiden pitkät aikajänteet voivat 
tehdä niistä asukkaiden näkökulmasta kohtuuttoman 
pitkäkestoisia ja tuloksettoman oloisia prosesseja. Tä-
män vuoksi vuorovaikutusprosessin yhteydessä olisikin 
hyvä kertoa osallisille mahdollisimman selkeästi, min-
kälaisiin konkreettisiin muutoksiin suunnitteluhank-
keessa tähdätään, mikä on hankkeen aikataulu ja miksi 
heidän mielipiteensä ovat tärkeitä. 

Vieraskielisten ryhmien osallistami-
seen liittyvät hankkeet ja kokemuk-
set

Maahanmuuttajataustaisten toimijoiden osallistamista 
on pyritty tukemaan viime vuosien aikana muutamissa 
erillisissä hankkeissa. Helsingin designpääkaupunki-
vuonna toteutetun, Meri-Rastilaan sijoittuvan OURCity 
-hankkeen tavoitteena oli alueelliseen kehittämiseen 
liittyvän suunnitteluprosessin demokratisoiminen ja 
paikallisten yhteisöjen valtaistaminen. Tähän tavoit-
teeseen pyrittiin aktivoimalla alueen asukkaita eri-
laisten tapahtumien ja työpajojen kautta (Salgado & 
Galanakis 2014, s. 2). Meri-Rastilan monikulttuurinen 
asukaspohja huomioiden hankkeessa pyrittiin tavoitta-
maan alueen suomalaisten asukkaiden lisäksi erityises-
ti vieraskielistä väestöä, joille järjestettiin tulkkien avus-
tuksella myös omia erillisiä työpajoja. Hankkeeseen 
osallistuneiden suunnittelijoiden mukaan työpajoista 

saatiin arvokkaita kokemuksia vuorovaikutusmenetel-
mien kehittämistä ajatellen. Toisaalta suunnittelijat to-
tesivat, että koska eri yhteisöjen edustajat osallistuivat 
erillisiin työpajoihin, ei hankkeessa saavutettu tavoitet-
ta eri kulttuurien edustajien saattamisesta yhteiseen 
keskusteluun. Lisäksi hankkeessa toimineet suunnitte-
lijat olivat yhtä mieltä siitä, että suunnittelijoiden tulisi 
itse olla aktiivisesti mukana vuorovaikutustilanteissa, 
jotta niissä esitetyt näkemykset voidaan tulkita osaksi 
suunnitteluratkaisuja. Vuorovaikutuksen ulkoistaminen 
erillisille vuorovaikutusasiantuntijoille ei hankkeen osa-
puolten mukaan tuottanut parasta mahdollista loppu-
tulosta (Salgado & Galankis, julkaisematon artikkeli). 
Myös Espoon Suvelan lähiöuudistukseen liittyvässä 
Aalto-yliopiston MOVE-hankkeessa on huomioitu 
maahanmuuttajien näkökulma alueen kehittämiseen. 
Maahanmuuttajien kokemuksia ja toiveita on tutkittu 
erityisesti haastattelujen ja pehmo-GIS –menetelmien 
avulla. Hankkeessa ei kuitenkaan järjestetty varsinaisia 
osallistavia suunnittelutyöpajoja. 

Vuorovaikutuksen tulosten tulkitsemi-
nen suunnitteluratkaisuiksi

Tyypillisissä vuorovaikutusprosesseissa suunnittelijat 
keräävät asukkailta suunnitelmaa koskevia komment-
teja ja kehitysehdotuksia ja päättävät suunnittelu-
prosessin edetessä, miten niihin tulisi reagoida. Yk-
sityiskohtaisiin toiveisiin vastaaminen suunnitelman 
kokonaisuuden kustannuksella voidaan kokea suunnit-
telijoiden taholta epämielekkääksi. Tämän vuoksi var-
haisempi osallistaminen voisikin antaa asukkaille kat-
tavampia vaikutusmahdollisuuksia, kuin suunnitelmien 
kommentoiminen luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Toi-
saalta suunnittelijalla on käytössään merkittävää valtaa 
asukkaiden palautteen tulkitsemisessa suunnitelman 
muutoksiksi. Huolella toteutetun vuorovaikutusproses-
sin heikoksi kohdaksi voikin osoittautua kommenttien 
heikko soveltaminen suunnitteluratkaisuiksi. Tattersal 
(2010) kannustaa huomioimaan myös vuorovaikutus-
tilanteiden dynamiikan ja valittujen työskentelymeto-
dien vaikutuksen vuorovaikutuksen lopputulokseen. 
Valittu työskentelymetodi ja tarjolla oleva rekvisiitta 
voivat ohjata vahvasti osallistujien työskentelyä. Myös 
työskentelyryhmien ryhmädynamiikka saattaa vaikut-
taa siihen, miten innokkaasti suunnitelmaa kommen-
toidaan ja muokataan. 
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LÄHTÖTILANTEEN 
KARTOITUS

VUOROVAIKUTUK-
SEN TAVOITTEET

TIEDOTTAMINEN 
JA OSALLISTEN TA-

VOITTAMINEN

VUOROVAIKUTUS-
MENETELMIEN VAL-

MISTELU

WORKSHOPIT 
OSALLISILLE

SUUNNITTELU

TOTEUTTAMINEN  
JA ARVIOINTI

- vuorovaikutuksen tavoittei-
den määrittely
- vuorovaikutuksen aikataulu
- soveliaiden vuorovaikutus-
menetelmien kartoittaminen

- tiedottaminen paikallisissa 
medioissa, internetissä jne.

- vuorovaikutusmenetelmien 
valinta ja workshoppien val-
mistelu (paikka, osallistuja-
määrä, tapaamisten määrä)

- workshop -tapaamisten 
fasilitoiminen
- dokumentointi tärkeää

- workshopeissa esille nous-
seiden aiheiden työstäminen
- suunnitelman muokkaa-
minen

- suunnitelman vaikutusten 
arviointi
- toimijoiden kokemusten 
kartoittaminen

- osallisten kartoittaminen
- mahdolliset muut hankkeet 
alueella, alueella työsken-
televien tahojen kontaktien 
hyödyntäminen (esim. sosiaa-
livirasto)

- kaikki ryhmät eivät seuraa 
suomenkielisiä medioita
- asukasvaikuttamiseen 
tottumattomia toimijoita 
kontaktoitava aktiivisesti
- osallisten kielitaidon kartoit-
taminen

- kulttuurierojen huomioon-
ottaminen vuorovaikutuksen 
valmistelussa
- visuaalisten materiaalien 
valmistelu
- mahdollisten tulkkauspalve-
luiden järjestäminen

Kuva 17. Vuorovaikutusprosessin vaiheet ja huomioita vieraskie-
listen ryhmien kanssa työskentelyyn liittyvistä erityispiirteistä.
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3.3 Vieraskieliset ryhmät 
vuorovaikuttajina

Tiedottaminen ja osallisten tavoitta-
minen

Haastattelututkimuksia suorittaneet maantieteen ja 
sosiologian alojen tutkijat ja vieraskielisen väestön 
kanssa osallistavia suunnittelumenetelmiä pilotoineet 
suunnittelijat ovat onnistuneet tavoittamaan erilaisia 
etnisiä yhteisöjä vaihtelevalla menestyksellä. Oikeiden 
henkilöiden tavoittaminen on vuorovaikutuksen onnis-
tumisen kannalta kriittinen askel. Jamesin (2000, s. 34)  
mukaan kohderyhmään kuuluvia asukkaita pitäisikin 
pyrkiä tavoittamaan tehokkaasti ja tarvittaessa useiden 
eri tahojen kautta. Tällaisia tahoja voivat Jamesin mu-
kaan olla maahanmuuttajaväestön kohdalla esimer-
kiksi etnisten yhteisöjen valtuuttamat avainhenkilöt, 
asukasyhdistykset ja uskonnolliset yhdistykset. Myös 
Salgadon ja Galanakis:n mukaan asukkaiden rekrytoin-
tiin asetettu panos on vuorovaikutuksen kannalta en-
siarvoisen tärkeää (2014, s. 6-7). Tavoittamisessa tulisi 
mahdollisuuksien mukaan hyödyntää esimerkiksi mah-
dollisia vähemmistöjen omankielisiä paikallisia medi-
oita. Kaupungin hankkeissa yhteistyö kaupungin eri 
virastojen välillä voi auttaa suunnittelijoita hyödyntä-
mään kaupungin muiden asiantuntijoiden luomia kon-
takteja eri vähemmistöryhmiin. Tarvittavat viestintäkie-
let tulee luonnollisesti valita vuorovaikutusprosessin 
tiedotusvaiheesta lähtien kohderyhmän mukaisesti. 
Koska maahanmuuttajat saattavat ainakin Suomen 
kontekstissa olla kansalaisvaikuttajina kantaväestöä 
kokemattomampia, tulisi kohderyhmän tavoittamises-
sa panostaa passiivisen tiedottamisen lisäksi myös eri 
yhteisöjen aktiiviseen lähestymiseen.

Vuorovaikutusmenetelmien valinta

Maahanmuuttajataustaisten ryhmien menestyksek-
kääksi osallistamiseksi tulisi pohtia sellaisia kommu-
nikaatiokeinoja, joiden kautta maallikoiden kynnys 
viestiä mielipiteistään olisi mahdollisimman matala. 
Tällaisten keinojen omaksuminen ja vuorovaikutuspro-
sessin fasilitoiminen vaatii suunnittelijoilta uudenlaista 
ammattitaitoa ja kykyä kuunnella syvällisesti osallisten 
esittämiä ajatuksia.

Ryhmissä tapahtuvaa vuorovaikutusta ajatellen on kan-
nattavaa hyödyntää kerhojen ja yhdistysten kaltaisia 
olemassa olevia ryhmiä. Tällaisissa valmiissa ryhmissä 
ihmiset tuntevat toisensa entuudestaan, ja toimiminen 

on tämän vuoksi helpompaa ja tunnelma on vapautu-
neempi (Rinkinen 2004, s. 73). Ryhmäkoko on syytä pi-
tää mahdollisimman pienenä mielekkään keskustelun 
mahdollistamiseksi (Sandercock 2010, s. 78). Maahan-
muuttajataustaisten ryhmien kohdalla fasilitaattorin 
on hyvä tutustua etukäteen ryhmän tapakulttuuriin, ja 
noudattaa sosiaalisissa tilanteissa hienotunteisuutta 
kulttuuristen väärinkäsitysten minimoimiseksi (Rinki-
nen 2004, s. 73). Kaikki etniset ryhmät eivät esimer-
kiksi pidä valokuvissa esiintymisestä. Kulttuurisena ja 
tarvittaessa kielellisenä tulkkina voi mahdollisuuksien 
mukaan hyödyntää kyseisestä kulttuurista tulevaa tu-
kihenkilöä. 

Vuorovaikutusmenetelmien valintaa ajatellen on hyvä 
ottaa etukäteen selvää myös osallistujien kielitaidos-
ta ja esimerkiksi pakolaistaustaisten ryhmien kohdal-
la myös osallistujien luku- ja kirjoitustaidosta. Lisäksi 
tulee ottaa huomioon osallisten mahdollinen koke-
mattomuus virkamiesten ja muiden asukasryhmien 
kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa, sillä kaikissa 
kulttuureissa ei ole tapana kuulla tavallisia kansalaisia 
Suomen tavoin (Rinkinen 2004, s. 54). Tämän vuoksi 
vuorovaikutustilanteista kannattaa tehdä mahdollisim-
man kiireettömiä ja pyrkiä luomaan luottamuksellista 
ilmapiiriä.  Rinkisen (2004, s. 126) mukaan parhaiksi 
vuorovaikutusmenetelmiksi maahanmuuttajien kanssa 
on näistä seikoista johtuen todettu erityisesti haastat-
telut, pienryhmäkeskustelut ja hankkeen tavoitteista 
riippuen myös omaelämänkerralliset menetelmät. 
Rinkinen kannustaa kokeilemaan myös toimijoiden 
kanssa toteutettavaa, strukturoitua kävelykierrosta. 
Näistä menetelmistä Meri-Rastilan parissa saatuja ko-
kemuksia on kuvattu diplomityön case study –osiossa 
kappaleessa 4.
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Kuva 18. Ympäristöpsykologiassa käytetään tutkimusmenetelmiä, jotka perustuvat havainnointiin 
sekä kuvallisen ja sanallisen aineiston keräämiseen. Vieraskielisten ryhmien kanssa erityisen hyvin 

toimiviksi havaitut menetelmät on lihavoitu.
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Kuva 19. Torontoon sijoittuvassa Market 707 -hank-
keessa on toteutettu kontteihin rakennettavia liiketi-

loja pienyrittäjille.

3.4 Ulkomaisia esimerkkejä 
monikulttuuristen alueiden 
kehittämisestä

Tässä kappaleessa on poimittu esimerkkejä siitä, 
minkälaisten hankkeiden kautta ulkomailla on pyritty 
lähestymään monikulttuuristen alueiden kehittämistä 
ja kaupungin kulttuurisen diversiteetin huomioimista 
suunnittelussa. Esitetyt suunnitteluratkaisut eivät ole 
suoraan sovellettavissa toisiin suunnitteluhankkeisiin, 
sillä maahanmuuttajat ovat demografisesti äärimmäi-
sen heterogeeninen ryhmä, jonka kohdalla tulee jat-
kuvasti varoa liiallisten yleistysten luomista. Esitetyt 
esimerkit voivat kuitenkin herättää ajatuksia siitä, min-
kälaisia teemoja suunnitteluhankkeissa voidaan huo-
mioida.

Suunnittelujärjestelmät: lainsäädän-
tö, määräykset, tiedotus ja koulutus

Maakohtaiset suunnittelujärjestelmät heijastelevat 
dominoivan valtakulttuurin normeja ja arvoja, ja luo-
vat siten raamit sille, miten vähemmistöön kuuluvien 

yhteisöjen toiveisiin on mahdollista vastata suunnit-
teluratkaisujen kautta. Yksi ensisijaisista keinoista tu-
kea vähemmistöjen toimintamahdollisuuksia kaupun-
kisuunnittelun avulla olisikin tarkastella suomalaista 
suunnittelulainsäädäntöä ja rakennusmääräyksiä ja 
niiden luomia mahdollisia rajoitteita vähemmistöjen 
näkökulmasta. 

Leonie Sandercock on tutkinut Melbournessa kaupun-
gin kulttuurisen diversiteetin heijastumista kaupungin 
nykyisiin suunnittelukäytäntöihin. Sandercockin (2010) 
saavuttamien johtopäätösten mukaan monikulttuuri-
suus on kaupungin dokumenteissa tunnustettu käsit-
teenä, mutta sen ilmentämiseen ei ole laadittu konk-
reettisia toimintamalleja. Suomen tilanne muistuttaa 
Melbournessa tehtyjä havaintoja. Maahanmuuttajat 
kyllä tunnistetaan esimerkiksi Uudenmaan maakun-
tastrategiassa, mutta aihetta ei ole juurikaan tarkas-
teltu maankäytön näkökulmasta (Lapintie, 2014). Sen 
sijaan pohjoismaista erityisesti Ruotsissa on olemassa 
joitakin yksittäisiä kokemuksia paikallisten rakennus-
määräysten muokkaamisesta vähemmistöjen tarpeita 
vastaaviksi. Esimerkiksi Tukholmalaisessa Rinkebyn 
lähiössä suunnitteluviranomaiset ovat pyrkineet jous-
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tamaan alueellisissa rakennusmääräyksissä mahdol-
listaakseen asuinrakennusten ensimmäisen kerroksen 
laajentamisen pienten liiketilojen muodostamiseksi. 
Näihin toimitiloihin onkin avattu useita maahanmuut-
tajataustaisten yrittäjien omistamia liikkeitä (Hewidy 
2009, s. 120). 

Joustavat rakennus- ja kaavamääräykset ja kulttuu-
risen diversiteetin huomioimiseen liittyvät toiminta-
mallit ovat ensisijainen keino tukea monikulttuurisia 
elämisen malleja kaupungin tasolla. Tärkeää on myös 
suunnitteluun liittyvän tiedotuksen ja suunnitteludoku-
menttien kääntäminen tarpeeksi monelle kielelle, jotta 
kaikki sidosryhmät voivat niitä ymmärtää. Tenho (2008, 
s. 18) esittää, että maahanmuuttajille voisi myös tarjota 
jonkinlaista tilallista kasvatusta. Maahanmuuttajataus-
taisille yhteisöille tulisi välittää tietoa suomalaisista 
kaavoituskäytännöistä ja asukkaiden vaikutusmahdol-
lisuuksista suunnitteluhankkeisiin. Lisäksi monikult-
tuurisuuden voisi sisällyttää entistä vahvemmin osaksi 
suunnittelukoulujen opetusohjelmaa, jolloin valmistu-
villa suunnittelijoilla olisi nykyistä paremmat edellytyk-
set ottaa vastuuta monikulttuurisia sidostyhmiä käsit-
tävistä suunnitteluhankkeista (James 2000, s. 12). Myös 
Sandercock (2003, s. 30) korostaa, että olisi tärkeää 
tarjota suunnittelijoille monikulttuurisessa toimintaym-
päristössä toimimiseen liittyvää koulutusta.

Etnisen segregaation torjuminen ja 
lähiöiden kokonaisvaltainen kehittä-
minen

Monikulttuuristen lähiöiden kokonaisvaltainen kehittä-
minen vaatii tapauskohtaista perehtymistä alueen his-
toriaan, nykytilaan ja toimijoiden toiveisiin. Alueellisen 
segregaation torjumista ajatellen tärkeää on alueen 
väestörakenteen monipuolistaminen. Etnisten vähem-
mistöjen toimintamahdollisuuksien tukemisen lisäksi 
lähiökehittämistä tulisikin lähestyä sijoittamalla alueel-
le sellaisia palveluita, jotka voivat toimia vetävänä te-
kijänä myös kantaväestölle. Lapsiperheiden kohdalla 
esimerkiksi vetovoimaisten koulujen on todettu olevan 
yksi merkittävä asuinalueen valintaan vaikuttava tekijä. 
Näin ollen laadullinen panostus etnisesti keskittynei-
den alueiden kouluihin voi olla yksi mahdollinen tapa 
segregaation ehkäisemiseen. 

Eri puolilla Ruotsia on toteutettu useita hankkeita 
maahanmuuttajavaltaisten ongelmalähiöiden kehittä-
miseksi osana etnistä eriytymistä torjuvaa kehitystyötä. 
Huonosti menestyviä lähiöitä on pyritty korjaamaan 

viihtyisämmiksi ja asukkaiden toimintamahdollisuuksia 
ja kanssakäymisen mahdollisuuksia on pyritty paranta-
maan (Tenho 2008, s. 11). Esimerkiksi Tukholmalaisen 
Rinkebyn lähiön parissa työskennelleet suunnittelijat 
kartoittivat hankkeen yhteydessä sen, mitä julkisia ul-
kotiloja maahanmuuttajataustaiset asukkaat käyttävät 
aktiivisimmin, ja lisäsivät näihin tiloihin laadukkaita ka-
tukalusteita. Samalla tuettiin esimerkiksi kahviloiden ja 
muiden päivittäisen kohtaamisen paikoiksi soveltuvien 
palvelutilojen sijoittumista näiden aktiivisessa käytössä 
olevien julkisten ulkotilojen yhteyteen (Hewidy 2009, s. 
123). 

Monikulttuuristen lähiöiden palvelutiloja ja harras-
tusmahdollisuuksia tulisi kehittää väestön tarpeita ja 
toiveita silmälläpitäen panostamalla esimerkiksi sel-
laisten ajanviettopaikkojen luomiseen, joihin ei liity 
kaupallisuutta tai alkoholikulttuuria (Tenho 2008, s. 18). 
Lähiöiden nykyiset aikuisen väestön kohtaamispaikat 
ovat usein baareja ja pubeja, joita ei koeta soveliaiksi 
ajanviettopaikoiksi esimerkiksi muslimiväestön keskuu-
dessa. Sen sijaan esimerkiksi kirjastot voivat toimia so-
pivina ei-kaupallisina ajanviettopaikkoina. Kirjastoihin 
voidaan sisällyttää aineiston lainaamisen ja mediapal-
veluiden lisäksi myös muunlaisia ulkomaalaisväestöä 
hyödyttäviä palveluja, kuten erilaisia neuvontapalve-
luita. Esimerkiksi LGA Architectural Partnersin suun-
nitteleman, Ontariossa sijaitsevan Kitchener Libraryn 
laajennus suunniteltiin alueen vieraskielisen väestön 
tarpeet silmälläpitäen siten, että kirjasto voisi toimia 
kohtaamispaikkana ja tietokeskuksena erityisesti maa-
hanmuuttajataustaisille käyttäjille. Samalla periaattella 
toimii Helsingin Itäkeskussa toimiva kulttuurikeskus 
Stoa. Sandercock  (2003, s. 94) toteaa, että ylipäätään 
esimerkiksi työpaikkojen, koulujen, asukastalojen ja 
puutarhapalstojen kaltaiset paikat, joissa jonkintasoi-
nen arkinen kanssakäyminen on välttämätöntä, ja jossa 
yksilöt on irrotettu tavallisesta viitekehyksestään, ovat 
usein hedelmällisimpiä kulttuurienvälisen kanssakäy-
misen paikkoja. Rinkisen (2004, s. 26) mukaan kirjas-
tojen, kahviloiden ja kerhotilojen kaltaiset ”sosiaaliset 
henkireikätilat” ovat erityisen tärkeitä paikkoja maa-
hanmuuttajille, jotka ovat vasta sopeutumassa uuteen 
kotimaahansa. Hiljattain maasta toiseen muuttaneiden 
asukkaiden yhteisöllisyyden tarve on erityisen voima-
kas (Sandercock 2003, s. 136).

Hewidyn (2009, s. 93) haastattelututkimusten perus-
teella esimerkiksi muslimiväestön toiveissa korostuu 
myös toimintojen helpon saavutettavuuden ja alueen 
sisäisten yhteyksien merkitys. Päivittäispalveluiden ja 
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uskonnollisten instituutioiden saavutettavuus koetaan 
kynnyskysymykseksi, jota tavoitellaan kaikissa talouk-
sissa. Julkisilla liikennevälineillä liikkuminen pienten 
lasten ja ostosten kanssa voi olla vaikeaa. Myös päi-
vittäiset matkat moskeijaan voivat olla työläitä, mikäli 
matka-ajat ovat pitkiä. Uskonnollisten instituutioiden 
sijainnin merkitys korostuu sellaisissa islaminuskon ta-
paisissa uskontoryhmissä, joissa instituutioissa vierail-
laan päivittäin.

Rakennuskannan kehittäminen

Rakennuskannan kehittämistä ajatellen monikulttuuris-
ten lähiöiden kohdalla haasteeksi saattaa nousta muu-
tokset kysynnän stabiliteetissa. Erityisesti vuokra-asun-
tojen kohdalla tulevien asukaspolvien kulttuuritaustaa 
ja spesifejä asumistoiveita voi olla vaikea ennustaa 
etukäteen. Paras lähestymistapa saattaakin olla pyrki-
mys sellaisten joustavien asuntopohjien suunnitteluun, 
jotka ovat muokattavissa monenlaisten asukkaiden 
tarpeisiin. Asuinrakennusten peruskorjauksen ja uu-
distuotannon yhteydessä voidaan kuitenkin pyrkiä tul-
kitsemaan väestön demografista kehitystä kaupungin 
tasolla, ja pohtia sen heijastumista tarvittavaan asun-
tojen määrään, kokoon ja sijoittamiseen (Churchman 
& Herbert 2000, s. 148). Esimerkiksi maahanmuuttajien 
asumisväljyys on toistaiseksi kantaväestöä heikompi, ja 
Helsingissä olisikin tarvetta suuremmille, monilapsisil-
le perheille soveltuville vuokra-asunnoille.

Muita rakennuskannan kehittämisen yhteydessä huo-
mioitavia seikkoja voivat olla esimerkiksi yksityisen ja 
julkisen tilan rajan selkiyttäminen tilan käyttöön liitty-
vien väärinkäsitysten ehkäisemiseksi. Somaliväestön 
toiveeseen asuntojen yksityisyyden tehostamisesta 
voisi olla mahdollista vastata luomalla jonkinlaisia puo-
lijulkisia sisäänkäyntitiloja, jolloin siirtyminen asunnon 
yksityiseen tilaan tapahtuu asteittain. Kuistien ja pien-
ten etupihojen kaltaiset puolijulkiset tilat voivat samal-
la tarjota mahdollisuuden pihan ja kadun toimintojen 
passiiviselle seuraamiselle ja naapureiden päivittäisel-
le kohtaamiselle ilman tarvetta siirtyä kummankaan 
osapuolen yksityiselle reviirille. Ilkivallan torjumisen 
kannalta on tärkeää, etteivät asumisen yksiköt muo-
dostu liian suuriksi (Rinkinen 2004, s. 30). 

Julkisten ulkotilojen kehittäminen

Perheet, jotka ovat lähtömaassaan tottuneet asumaan 
perheen tai suvun omistamissa pientaloissa, sijoittuvat 
usein ainakin suomalaisen asumisuransa alussa asu-

maan  vuokrakerrostaloihin. Oman pihan puuttuessa 
uudessa kotimaassa julkisten tilojen merkitys ulkoilu-
mahdollisuuksien tarjoajana korostuu. Leikkipuistot ja 
puutarhat voivat toimia paikkoina, joihin eri-ikäisillä 
ihmisillä on matala kynnys mennä viettämään aikaa, 
ja jotka ovat potentiaalisia paikkoja spontaaneille so-
siaalisille kohtaamisille. Leikkipaikkojen laatu ja saa-
vutettavuus muodostuvat erityisen tärkeiksi sellaisilla 
monikulttuurisilla asuinalueilla, joissa perhekohtainen 
lapsiluku on suuri. Tällöin äidin voi olla vaikeaa valvoa 
useaa pientä lasta tilanteessa, jossa leikkipaikat sijait-
sevat kaukana pihapiiristä. (Faehnle 2010, s. 25)

Kaupunkiviljelyn mahdollisuuksia maahanmuuttaja-
taustaisen väestön identiteettiä tukevana tekijänä ja 
jopa mahdollisena lisätulonlähteenä on hyödynnetty 
useissa maissa. Palstaviljelmät voivat toimia vapaa-
ajanviettomuotona ja spontaanina päivittäisten koh-
taamisten paikkana. Kaupunkiluonnon merkitystä ul-
komaalaistaustaiselle väestölle tutkinut Faehnle (2010, 
s. 42) mainitsee eurooppalaisista esimerkeistä muun 
muassa Berliinin kansainväliset puutarhaprojektit. Eri-
tyisesti omasta maasta tuttujen ruokakasvien kasvat-
taminen voi mahdollistaa myös oman ruokakulttuurin 
säilyttämisen uudessa maassa, jossa raaka-aineiden 
saatavuus ei välttämättä vastaa kotimaan tarjontaa.

Asuinalueen lähivirkistysalueiden merkitys muodostuu 
tärkeäksi erityisesti niille asukkaille, joilla ei ole käytös-
sä omaa autoa. Kauempana maakunnassa tai maassa 
sijaitsevat luontoalueet eivät välttämättä ole näiden 
asukkaille tavoitettavissa, mikäli niiden saavuttaminen 
julkisilla liikennevälineillä on vaikeaa tai kallista. Toi-
saalta muista kulttuureista saapuvan väestön luonto-
suhde voi poiketa suomenkielisen väestön tottumuk-
sista, eikä esimerkiksi virkistysmetsiin hakeutuminen 
ole välttämättä ainakaan kotoutumisprosessin alussa 
luontevaa kaikille maahanmuuttajille (Faehnle 2010, s. 
24). Myöskään suomalaiseen elämäntapaan vakiintu-
nut mökkikulttuuri ei useinkaan kuulu etelän maiden 
kulttuureista saapuvien maahanmuuttajien vuoden 
kiertoon, ja mökkielämän tarjoamat rauhoittumisen, 
virkistymisen ja luonnosta nauttimisen mahdollisuu-
det tulisi olla mahdollista toteuttaa muilla tavoin. Sen 
sijaan esimerkiksi Venäjältä saapuva väestö voi olla 
hyvinkin tottunutta lomailemaan maaseudulla ja hyö-
dyntämään jokamiehenoikeuksia (Faehnle 2010, s. 30).



Kuva 20 (vasen ylä).  Tukholmassa sijaitsevassa Rinkebyn lähiön uudistushankkeessa on huomioitu etnisten yrittäjien erityistarpeita.
Kuva 21 (oikea ylä): Berliinissä sijaitseva monikulttuurinen kaupunkiviljelmäalue Prinzessinnengarten.

Kuva 22 (alhaalla): Kööpenhaminassa sijaitsevassa Superkilen -hankkeessa kaupunkitilaa on elävöitetty eri maista lainatuilla tilallisilla 
elementeillä.
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4. Case study: 
Meri-Rastilan 
ideasuunnitelma
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4. Case study: 
Meri-Rastilan 
ideasuunnitelma

Tässä kappaleessa esitellään tapausesimerkki monikulttuurisen Meri-Rastilan 
asuinalueen kehittämisestä vuorovaikutteisen suunnittelun keinoin. Kap-
paleessa analysoidaan Meri-Rastilan nykytilaa tasa-arvoisen aluekehityksen 
näkökulmasta ja esitellään alueen suunnittelutilanne. Meri-Rastilan vuorovai-
kutusprosessin kuvaus on tapausesimerkki keinoista, joilla monikulttuurisia 
yhteisöjä voidaan pyrkiä tavoittamaan ja aktivoimaan suunnitteluprosessiin 
osallistumisessa. Meri-Rastilan ideasuunnitelmassa esitetään tulkintoja siitä, 
minkälaisten suunnitteluratkaisujen avulla Meri-Rastilassa voidaan pyrkiä kohti 
yhdessä asukasryhmien kanssa laadittua visiota.

4.1 Näkökulmia suunnitteluhankkeeseen: 
ongelmanasettelu

4.2 Meri-Rastilan erityispiirteet ja suunnittelutilanne 

4.3 Monikulttuurisen Meri-Rastilan visio 2050 

4.4 Yhdessä kohti visiota: vuorovaikutusprosessin 
kuvaus 

4.5 Suunnitteluratkaisujen mahdollisia sovellutuksia 
alueellisen  yleissuunnitelman ja liikekeskuksen 
suunnitelman tasolla
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4.1 Näkökulmia 
suunnitteluhankkeeseen: 
ongelmanasettelu

Tavoitteet

Meri-Rastilan tapausesimerkin tavoitteena on tuottaa 
alueen asukkaiden näkemyksiin pohjautuvia, vaihtoeh-
toisia suunnitteluratkaisuja Meri-Rastilan kaupunkiuu-
distushankkeen tueksi. Tapausesimerkki edustaa näiltä 
osin vähemmistöjen näkökulmaa korostavan asian-
ajosuunnittelun periaatteita. Toisena tärkeänä lähtö-
kohtana vuorovaikutusprosessista on pyritty luomaan 
mahdollisimman moniääninen ja suunnitelmaan on 
pyritty sovittamaan erilaisten yhteisöiden näkökulmia. 
Vuorovaikutuksen aikana ei ole tavoiteltu tieteellisesti 
pätevien tutkimustulosten tuottamista, vaan ensisijai-

Kuva 23. Meri-Rastilan vaihtoehtoisen ideasuunnitel-
man tärkeimmät näkökulmat.

MERI-RASTILAN  
IDEASUUNNITELMA

Opportunistisuus
Vähemmistöjen 

näkökulma

Ajallinen näkökulma ja 
vaikutusten arviointi

Moniäänisyys

Paikan 
merkityksellisyys

sesti Meri-Rastilassa tällä hetkellä toimivien ryhmien 
asuinympäristöään koskevien kokemusten ja toiveiden 
kartoittamista ja tulosten kiinnittämistä lähiympäristön 
paikkoihin. Suunnitelmassa Meri-Rastilan paikalliset 
erityispiirteet on pyritty näkemään suunnitteluongel-
man sijaan alueen voimavarana.  Suunnitelmaan liitty-
vässä Meri-Rastilan ajallisessa tarkastelussa on pyritty 
analysoimaan ehdotettujen suunnitteluratkaisujen 
kauaskantoisia vaikutuksia.
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Mitä?

• Meri-Rastilan alueellinen kehittäminen nykyisten 
asukkaiden tarpeita vastaavaksi

• Meri-Rastilan positiivisen identiteetin vahvistami-
nen ja alueellisen houkuttelevuuden lisääminen

• monikulttuurisuuden hyödyntäminen alueen voi-
mavarana

Miksi?

• Meri-Rastila on kokenut rakentamisensa jälkeen 
merkittävän demografisen muutoksen

• alueen sosiaaliset ongelmat saattavat kasaantua, 
jos alueen kehityssuuntaa ei saada muutettua

• alueella asuu paljon niin kutsuttuja hiljaisia asu-
kasryhmiä, joiden asuinympäristöään koskevista 
mielipiteistä on vähän tietoa

• Meri-Rastilalla on ainutlaatuinen mahdollisuus 
kehittyä aidosti kansainväliseksi kaupunginosak-
si, joka voi tarjota asukkailleen mahdollisuuden 
kulttuurisesti rikkaaseen ja yksilölliseen elämänta-
paan, kulttuurienväliseen kohtaamiseen ja turval-
liseen arkeen

Kenelle?

• Meri-Rastilan asukkaat ja toimijat
• korostetaan erityisesti ulkomaalaistaustaisen vä-

estön näkökulmaa, joka ei ole erityisen vahvasti 
esillä alueen muissa hankkeissa

• paikallisten yhteisöjen toimintamahdollisuuksien 
tukeminen

Miten?

• asukkaiden kokemusten kartoittaminen
• alueen keskeisimpien kehityskohteiden määrittä-

minen
• alueen kaupunkitilallisen kehittämisen, täyden-

nysrakentamisen mahdollisuuksien ja palvelutilo-
jen kehittämisen mahdollisuuksien tutkiminen

Kuva 24. Meri-Rastilan sijainti raideliikenteen varrella.

MERI-
RASTILA

Itäkeskus
Vuosaari

Rautatien-
tori
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VUOSAARI

Kallahdenselkä

Vartiokylänlahti
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suunniteltu 

pikaraitiotie

M

M
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4.2 Meri-Rastilan erityispiirteet 
ja suunnittelutilanne

Tervetuloa Meri-Rastilaan

Vuosaaren peruspiiriin kuuluvan Meri-Rastilan asuin-
alueen rakentaminen aloitettiin 1990-luvun alussa, ja 
alue valmistui kokonaan 1990-luvun puoliväliin men-
nessä. Ennen aluerakentamista Meri-Rastilan niemi 
oli käyttötarkoitukseltaan ulkoilu- ja huvila-aluetta 
(Nuutila 2012, s. 12). Pääosin 3-5 kerroksisista pien-
kerrostaloista koostuva rakennuskanta valmistui en-
nen metrosuunnitelmien varmistumista, minkä vuoksi 
aluetehokkuus on nykyisellään kohtuullisen matala. 
Asuinalueen palvelut ovat keskittyneet metroaseman, 
ostarin ja Meri-Rastilan korttelitalon tienoille alueen 
pohjoisosaan. Meri-Rastilan alue käsittää asuinkortte-
leiden lisäksi laajan ja monipuolisen ulkoilualueiden 
verkoston, ja luonnonläheisyys onkin nähty useissa 
asukaskyselyissä yhtenä alueen arvokkaimmista omi-
naisuuksista. Vuoden 2014 alussa Meri-Rastilassa asui 
noin 5300 asukasta (Helsingin kaupungin tilastokeskus, 
tietopyyntö 28.1.2015).

Lähiöperiaatteen mukaisesti rakennetun alueen so-
siaalisen sekoittumiseen kiinnitettiin huomiota jo 
alueen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa (Korhonen 
& Niska 1994, s. 59). Meri-Rastilan alkuperäisen ase-
makaavan tavoitteena oli urbaani kaupunkikylä, jonka 
aikaansaamiseksi alueella kiinnitettiin huomiota esi-
merkiksi asuinkorttelien inhimilliseen mittakaavaan ja 
yhteisöllisyyttä tukeviin kaupunkitilallisiin ratkaisuihin. 

Korttelikokonaisuuksissa tavoiteltiin mahdollisuutta 
oman ”reviirin” muodostamiseen (Korhonen & Niska 
1994). Sosiaaliseen sekoittamiseen liittyvistä asema-
kaavallisista tavoitteista huolimatta Meri-Rastilassa 
on mahdollista nähdä 1990-luvun laman väistämätön 
vaikutus pääkaupunkiseudun sosiaalisen asuntotuo-
tannon määrään. Alueen asuntotuotanto-osuudesta 
lähes puolet on nykyisellään arava-vuokra-asuntoja, 
ja viimeisten vuosien aikana onkin käyty keskustelua 
tarpeesta tasapainottaa hallintomuodoiltaan erilaisten 
asuntojen sekoittumista lisäämällä omistusasuntojen 
määrää.

Vuosaaren peruspiirissä rakentaminen osui samoihin 
aikoihin, kun pääkaupunkiseudulla otettiin vastaan en-
simmäiset ulkomailta tulleet pakolaiset, eikä Meri-Ras-
tilaa suunniteltaessa osattu varautua ulkomaalaistaus-
taisten asukkaiden suureen määrään (Nuutila 2013, s. 
19). Korhosen ja Niskan mukaan alueen asukkaista 10 
prosenttia oli maahanmuuttajia heti alueen valmistut-
tua, ja alueen monikulttuurinen alaidentiteetti on siis 
ollut olemassa sen valmistumisesta alkaen. 1990-lu-
vulta lähtien alueen maahanmuuttajataustaisten asuk-
kaiden osuus on kasvanut tasaisesti. Nuutilan (2013, s. 
70) mukaan alue onkin kokenut melko lyhyessä ajassa 
suuren sosio-demografisen muutoksen.

Kuva 25. Rastilan alueen nykyinen kaupunkirakenne.
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Haruspuisto on alueen asukkaiden yhtei-
nen kohtaamispaikka. 

Helppo saavutettavuus metrolla mahdol-
listaa autottoman elämäntavan alueella.

Länsirannan alueella on muinaisrantojen 
kaltaisia luontoarvoja.

Suuret kallioiset pihat grillikatoksineen.

Meri-Rastilalla on alueellisia vahvuuksia...

Alueelle on jo syntynyt jonkin verran etnisiä erikoispalveluja 
tarjoavia liikkeitä.

Asukkaat arvostavat erityisesti alueen 
luontoa.

Asukkaat mainitsevat suhteellisen matalan 
rakennuskannan Meri-Rastilan hyväksi 
ominaisuudeksi.
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...ja paljon potentiaalisia kehityskohteita

Alueella on hiekkapohjainen pallokenttä ja 
pieni skeittipuisto, mutta urheilumahdolli-
suuksia voisi olla enemmän.

Vanhalla terveysasemalla ei ole vakiintu-
nutta käyttötarkoitusta.

Alueelle jalkaisin saapuvat kävijät näkevät 
ensimmäisenä ostarin roskakatokset. 

Alueen sydämenä toimivalla torilla ei ole paljon toimintoja tai tapahtumia. Alueen levot-
tomuuden ja katukalusteiden puutteen vuoksi toria käytetään lähinnä läpikulkuun.

Pistemäiset rakennusmassat rajaavat hei-
kosti pihatiloja.

”Alueella pitäisi olla enemmän harrastus-
mahdollisuuksia lapsille.”

// nainen, workshop 3

”Alueella ei ole juuri palveluja S-marketin, 
baarin ja pizzerian lisäksi. Etnisiä kauppo-
ja on jopa enemmän, kuin kantaväestön 
käyttämiä palveluja.”

// nainen, workshop 1
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Kuva 27: Väestön ikärakenne Meri-Rastilassa suhteessa koko Helsinkiin.

Kuva 26: Eri hallintamuotojen osuus asuntokannasta Meri-Rastilassa suhteessa 
koko Helsinkiin.

”Olen huolestunut Vuotien pohjoispuolel-
le rakennettavista alkuasunnoista ja niiden 
vaikutuksesta Meri-Rastilaan.”

// nainen, workshop 3

”Monilapsiset perheet tarvitsevat isompia 
asuntoja Meri-Rastilasta voidakseen jäädä 
perheen kasvaessa tutulle alueelle asu-
maan.”

// nainen, workshop 2
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Maailma kylässä Meri-Rastilassa: de-
mografiset erityispiirteet

Väestö

Tänä päivänä Meri-Rastilalla on joitakin demografisia 
erityispiirteitä, joista huomionarvoisiksi nousevat vie-
raskielisten asukkaiden määrän lisäksi esimerkiksi las-
ten ja nuorten suuri osuus väestöstä ja vuokra-asumi-
nen alueen yleisimpänä asumismuotona. 

Vuonna 2014 Meri-Rastilan asukkaista 33% puhui äi-
dinkielenään muita kuin kotimaisia kieliä. Alueen suu-
rimmat vieraskieliset ryhmät ovat venäjän-, somalin-, 
eestin- (viro) ja arabiankieliset (Helsingin kaupungin 
tietokeskus 2014). Alueella on edustettuna myös lu-
kuisia muita kieliryhmiä, ja Meri-Rastila on siten alue-
rakenteeltaan hyvin monietninen. Alueella ei esiinny 
yksittäisten kieliryhmien voimakasta keskittymistä. Mo-
nietninen asukasrakenne on tyypillinen myös pääkau-
punkiseudun muille alueille, joille on keskittynyt paljon 
vieraskielistä väestöä (Vilkama 2011, s. 124).

Meri-Rastilalaisten keski-ikä on jonkin verran Helsingin 
keskiarvoa matalampi. Alle 16-vuotiaiden osuus väes-
töstä on Meri-Rastilassa 22%, vastaavan prosenttiluvun 
ollessa muualla Helsingissä noin 15% (OURCity s. 35). 
Meri-Rastilassa asuu siis paljon nuoria lapsiperheitä ja 
muuhun Helsinkiin verrattuna suhteessa hieman vä-

kotimaiset kielet (suomi, ruotsi)

vieraat kielet tai tuntematon

Kuva 28: Vieraat ja kotimaiset kielet Meri-Rastilan osa-
alueella vuodenvaihteessa 2014/2014. 

33%

57%

venäjä

somali

eesti, viro

arabia

kiina 4%

kurdi 3%

englanti 3%

persia 3%

turkki 3%

vietnam 2%

muut kielet tai 
tuntematon

Kuva 29: Vieraskielisen väestö äidinkielen mukaan 
Meri-Rastilan osa-alueella vuodenvaihteessa 
2014/2014. 

23%

12%

11%

hemmän vanhuksia. Lasten ja nuorten määrä selittyy 
osin alueen maahanmuuttajataustaisten perheiden 
keskimääräistä korkeammalla perhekohtaisella lapsi-
luvulla. 

Asuminen

Asumiseen liittyvien tilastojen perusteella voidaan to-
deta, että Meri-Rastilassa on runsaasti vuokra-asumis-
ta ja asumisväljyys on jonkin verran muuta Helsinkiä al-
haisempi. Aravavuokra-asuntojen osuus Meri-Rastilan 
asuntokannasta oli vuonna 2010 peräti 45%. Luku ero-
aa merkittävästi koko Helsingin keskiarvosta; Helsingin 
asuntokannasta aravavuokra-asuntoja on 18%. Vuokra-
asunnot ovat keskittyneet erityisesti 1990-luvulla ra-
kennettuihin alueen keskeisiin osiin. Meri-Rastilan 
keskimääräinen asumisväljyys on 28,2m2/hlö, mikä on 
myös jonkin verran Helsingin keskiarvoa matalampi.

Alueellinen leimautuminen

Meri-Rastilan koulutus-, tulo- ja työllisyystaso ovat 
jonkin verran muuta Helsinkiä alhaisempia. Sosiaali-
sen asuntotuotannon suuren määrän ja vieraskielisen 
väestön keskittymisen seurauksena Meri-Rastilan alue-
kehitys on nähty 2000-luvulla tyypillisesti negatiivissä-
vytteisessä valossa (Nuutila 2013, s. 20). Alueellisen 
leimautumisen on koettu aiheuttavan haittaa alueen 
asuntomarkkinoilla ja pelätty johtavan sosiaalisten 
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ongelmien kärjistymiseen. Helsingin kaupungin, yh-
distysten ja yliopistojen esittämiä ratkaisuja alueen 
epätasa-arvoiseen aluekehitykseen on esitetty seuraa-
vassa kappaleessa.

Suunnittelutilanne ja aikaisempi asu-
kasvuorovaikutus

Meri-Rastilan kaupunkiympäristössä ja rakennuskan-
nassa ei ole toteutettu merkittäviä uudistustoimen-
piteitä asuinalueen 15-vuotisen elinkaaren aikana. 
Ramsinrantaan on rakennettu 2000-luvulla uudempaa, 
omistusasuntovaltaista asuntotuotantoa. Aikaisem-
massa asukasvuorovaikutuksessa alueen vahvuuksiksi 
on määritetty hyvä saavutettavuus metrolla ja alueen 
merelliset ulkoilualueet luontoarvoineen. Toisaalta alu-
een rakennuskanta alkaa olla päivittämisen tarpeessa 
ja viheralueiden hoitoluokitusta tulisi korottaa (Vuosaa-
ren eteläosan aluesuunnitelma 2011-2020, Helsingin 
kaupungin rakennusvirasto). Alue on tehokkuudeltaan 
suhteellisen väljä ja kaupunki onkin tavoitellut viime 
vuosina Rastilan metroasemaan tukeutuvaa täyden-
nysrakentamista alueen maankäytön tehostamiseksi. 
Meri-Rastilaa koskevia viimeaikaisia suunnitelmia ja 
hankkeita ovat länsirannan osayleiskaava, Helsingin 
Designpääkaupunkivuoden aikana toteutettu OUR-
City –hanke, Helsingin uusi yleiskaavaluonnos 2050 ja 
viimeisimpänä Helsingin lähiöprojektin ja kaupunki-
suunnitteluviraston yhteinen Meri-Rastilan kaupunki-
uudistushanke.

Länsirannan osayleiskaava

Helsingin kaupunki käynnisti vuonna 2009 Meri-Rastilan 
länsirantaa koskevan osayleiskaavahankkeen, jonka ta-
voitteena on toteuttaa länsirannan rakentamattomalle 
metsäalueelle asuntoja 2000 uudelle asukkaalle. Kaa-
valuonnoksesta esitettiin runsaasti kommentteja asuk-
kaiden arvokkaaksi kokeman metsäalueen säilyttämi-
sen puolesta, mutta muokattu osayleiskaavaehdotus 
hyväksyttiin lopulta vuonna 2013. Uuden asuinalueen 
on tarkoitus käsittää metroon ja alueen merellisyyteen 
tukeutuvaa kerrostalorakentamista, jolla tavoitellaan 
omistusasuntovaltaisen asuntotuotannon kautta myös 
alueen asumismuotojen tasapainottamista. Osayleis-
kaava-alue käsittää metsäalueen lisäksi Meri-Rastilan 
ostarin ja metroaseman alueen, jotka on määritetty 
kaavassa kehitettäviksi keskustatoimintojen alueeksi. 
Uuden asuinalueen rakentaminen on tarkoitus aloittaa 
aikaisintaan vuonna 2015. (Länsirannan osayleiskaavan 
selostus)

OURCity –hanke ja vaihtoehtoinen osayleiskaava

Länsirannan osayleiskaavahankkeen synnyttämien vas-
takkaisten mielipiteiden myötä Aalto-yliopisto ja Pro 
Meri-Rastila -yhdistys toteuttivat vuonna 2012 niin kut-
sutun vaihtoehtoisen osayleiskaavan osana Helsingin 
Designpääkaupunkivuoden Meri-Rastilaan sijoittuvaa 
OURCity –hanketta. OURCity –hankkeen ideologia liit-
tyi erityisesti asukaslähtöiseen suunnitteluun, ja vaih-
toehtoinen osayleiskaava toteutettiin tiiviissä yhteis-
työssä alueen asukkaiden kanssa. Osayleiskaavatyössä 
mukana ollut Pro Meri-Rastila -yhdistys oli huolissaan 
erityisesti länsirannan metsäalueiden pienenemisestä 
ja uuden omistusasuntovaltaisen asuntotuotannon ai-
heuttamasta mahdollisesta alueen sisäisestä polarisoi-
tumisesta. Vaihtoehtoisen osayleiskaavan tavoitteena 
oli tutkia alueen vaihtoehtoisia täydennysrakentami-
sen mahdollisuuksien tarkastellen länsirantaa laajem-
paa aluetta. Tarkoituksena oli näin tuottaa ideoita 
osayleiskaavaa valmistelevalle kaupunkisuunnitteluvi-
rastolle. 

Helsingin yleiskaavaluonnos 2050

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee 
parhaillaan ehdotusta kaupungin uudeksi yleiskaa-
vaksi vuoteen 2050. Marraskuussa 2011 julkaistussa 
kaavaluonnoksessa Meri-Rastilan rakennettu alue ja 
länsirannan osayleiskaava-alue on osoitettu kaavamer-
kinnällä asuntovaltaiseksi alueeksi. Yleiskaavassa esi-
tettyjen aluetehokkuuksien perusteella tavoitteena on 
vähintään kaksinkertaistaa Meri-Rastilan niemen asu-
kasmäärä tavoitevuoteen 2050 mennessä. Yleiskaavan 
tavoitteiden totuttaminen edellyttää näin ollen länsi-
rannan rakentamisen lisäksi kohtuullisen voimakasta 
täydennysrakentamista Meri-Rastilan muilla alueilla. 
Asukasmäärän voimakas kasvu tulee edellyttämään 
myös alueen palveluiden riittävyyden tarkistamista. 
Metroaseman ja ostarin alue on määritetty yleiskaavas-
sa lähikeskustaksi. Merkittävänä uutena liikenneratkai-
suna alueen kaakkoisosan läpi on osoitettu Vuosaaren 
ja Laajasalon yhdistävä pikaraitiotielinjaus. Aluetyön-
tekijöiden ja alueen asukkaiden kertoman mukaan 
asukkaat asioivat tällä hetkellä säännöllisesti Vuosaa-
ressa ja Itäkeskuksessa, ja pikaraitiotie tulee tekemään 
liikkumisesta nykyistä vaivattomampaa. Vastaavasti 
esimerkiksi Meri-Rastilan kulttuurisensitiiviset palvelut 
tulevat olemaan entistä helpommin myös lähialueiden 
asukkaiden tavoitettavissa.
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Kuva 30 ja 31. Kaavakartta ja havainnekuva vuonna 
2014 hyväksytystä Meri-Rastilan länsirannan osayleis-
kaavasta.

Kuva 33. OURCity-työryhmän vuonna 2012 laatima 
Meri-Rastilan vaihtoehtoinen osayleiskaava.

Kaupunkiuudistushanke

Helsingin kaupungin lähiöprojekti ja kaupunkisuunnit-
teluvirasto ovat käynnistäneet vuonna 2014 Meri-Ras-
tilaa koskevan kaupunkiuudistusprojektin. Projektin 
tavoitteena on tutkia Meri-Rastilan julkisen ympäristön 
elävöittämistä ja täydennysrakentamisen mahdolli-
suuksia nykyisen aluerakenteen sisällä. Tavoitteena on 
vahvistaa alueen positiivista mainetta, turvallisuutta ja 
asukkaiden aktiivista liikkumista. Täydennysrakentami-
sen osalta hankkeen tavoitteena on tutkia yleiskaavan 
edellyttämän lisärakentamisen sijoittumista Meri-
Rastilan alueen sisällä.  Hankkeen työskentelytapoihin 
kuuluu tiivis yhteistyö kaupungin eri virastojen kesken, 
ja tavoitteena on työstää samanaikaisesti alueen ase-
makaavoitusta, puistosuunnittelua ja palvelutilojen ke-
hittämistä.

Kuva 32. Ote Helsingin yleiskaavan luonnoksesta 2050.
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M

Meri-Rastilan alue 
määritetään yleiskaa-
vassa asuinalueeksi

Vuosaarta aletaan 
rakentaa

90-luvun lama, Helsinki 
vastaanottaa 1. merkit-
tävän pakolaisaallon. 
Meri-Rastilan rakenta-
minen alkaa.

Meri-Rastilaan on ra-
kennettu runsaat 2000 
asuntoa, ensimmäiset 
asukkaat ovat muutta-
neet alueelle.

Rastilan metroasema 
avataan

länsirannan osayleis-
kaavaehdotus näh-
täville

Helsingin design-
pääkaupunki -vuosi, 
OURCity -hanke Meri-
Rastilassa

Lähiöprojektin ja 
KSV:n kaupunkiuudis-
tushanke

1987

1964

Meri-Rastilan asema-
kaava saa lainvoiman.

1989

1990

1994

1998

2013

2012 2014

Demografinen muutos: 
vieraskielisen väestön määrä 
Meri-Rastilassa on kasvanut 
10,5 prosentista 33 prosent-
tiin vuosien 1994 ja 2014 
välillä.

Meri-Rastilan 

tärkeimmät vaiheet
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Skenaario: Vuosaari ja Meri-Rastila 
vuonna 2050

Tässä ideasuunnitelmassa pyritään Helsingin yleis-
kaavan 2050 ja länsirannan osayleiskaavan asettami-
en lähtötavoitteiden täyttämiseen. Helsingin seudun 
väestönkasvun ennusteeseen perustuvassa Helsingin 
yleiskaavaluonnoksessa 2050 Meri-Rastilan asuntoval-
taisten alueiden tehokkuudeksi on osoitettu e > 1,0. 
Yleiskaavassa osoitetun aluetehokkuuden saavutta-
minen edellyttää merkittävää täydennysrakentamista 
Meri-Rastilan nykyisillä rakennetuilla alueilla. Asumis-
väljyyden pysyessä ennallaan länsirannan toteuttami-
nen ja Meri-Rastilan nykyisen rakenteen tiivistäminen 
yleiskaavaluonnoksessa osoitetun aluetehokkuuden 
saavuttamiseksi tarkottaa sitä, että Meri-Rastilan asu-
kasmäärä tulee vähintään kaksinkertaistumaan vuo-
teen 2050 mennessä. Asukasmäärän kasvu luo painei-

kaupunkiuudistushank-
keen toteuttaminen 
alkaa

2016
pikaraitiotieyhteys 
avataan

2028*

Meri-Rastilan uudistu-
nut lähipalvelukeskus 
ja tapahtumatori 
avataan

2020*

kohti visiota 2050 2050

Meri-Rastilan asukas-
määrä ylittää 10 000 
asukkaan rajapyykin

2038*
Helsingissä asuu yli 
150 000 vieraskielistä 
asukasta

2030

Meri-Rastila on omaleimainen 
kaupunginosa ja huokuttele-
va palvelukeskittymä, jonka 
erikoispalveluita tavoitellaan 
myös muualta Vuosaaresta

2035*

Meri-Rastila on hyvin 
verkostoitunut, moni-
kulttuurinen kaupun-
kikylä

2045*

ta alueen palveluiden kapasiteetin kehittämiselle ja 
toisaalta edellytyksiä uusien palveluiden menestymi-
selle. Ideasuunnitelma pohjautuu lisäksi siihen olet-
tamukseen, että yleiskaavaluonnoksessa osoitettu, 
Meri-Rastilan keskuksen itäpuolitse kulkeva pikarai-
tiotieyhteys toteutuu yhdistäen Meri-Rastilan entistä 
tehokkaammin Vuosaaren ja Laajasalon suuntaan ja 
lyhentää matka-aikoja.

Pääkaupunkiseudun demografisen kehityksen osalta 
suunnitelmassa huomioidaan ensimmäisen, toisen ja 
kolmannen polven maahanmuuttajien määrän kasvu 
tilastoissa ennustetulla tavalla. Pääkaupunkiseudun 
sisäisestä muuttoliikkestä on vaikeampaa tehdä en-
nustuksia, mutta suunnitelman ajatuksena on, että 
Meri-Rastilan monikulttuurinen väestöprofiili tulee säi-
lymään ja kehittymään.

* visiota varten esitettävä, arvioitu kuvitteellinen vuosiluku
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Visio 2050
“Vuonna 2050 Meri-Rastila on elävä, aidosti 

kansainvälinen kaupunginosa. Meri-Rastila tar-
joaa asukkailleen mahdollisuuden yksilölliseen 

ja kulttuurillisesti rikkaaseen elämäntapaan. 
Alueella on monia mahdollisuuksia pienyrittäjil-
le. Alueen voimavara ovat monipuoliset, vah-
vat paikallisyhteisöt, jotka välittävät tietotaitoa 

toisilleen.”

4.3 Monikulttuurisen Meri-
Rastilan visio 2050

Meri-Rastilan visiossa on muotoiltu yleispiirteinen ku-
vaus siitä, minkälaisia erityispiirteitä Meri-Rastilalla toi-
votaan olevan vuonna 2050. Visiossa on eritelty alueen 
pitkän aikajänteen kehittämisen kannalta oleellisim-
mat teemat.  Valittujen teemojen ilmentämiseksi Meri-
Rastilan ensimmäiseksi pilottihankkeeksi esitetään 
liikekeskuksen alueen uudistamista. Liikekeskuksen 
alueen uudistaminen on alueellinen lippulaivaprojekti, 
joka toimii Meri-Rastilan tulevan kehittämisen suun-
nannäyttäjänä. Pilottihankkeen kautta tavoitellaan 
samantyyppistä päämäärää kuin alueellisilla kaava- ja 
rakennusmääräyksillä, mutta alueen kehittäminen lip-
pulaivahankkeen kautta keskittyy säätelyn ja rajoittami-
sen sijaan alueen ja sen toimintojen potentiaalin esille 

nostamiseen. Uusi liikekeskus toimii alueen sydämenä 
ja päivittäisen kohtaamisen paikkana. Luonteeltaan lii-
kekeskus on sekoittunut hybridikortteli, johon on sijoi-
tettu myös asumista. 

Uudistetun liikekeskuksen lisäksi suunnitelmassa on 
tutkittu yleispiirteisesti alueen täydennysrakentamis-
en mahdollisuuksia, reittiverkoston selkiyttämistä ja 
julkisten ulkotilojen jäsentelyä. Nämä tutkielmat luo-
vat kehyksen liikekeskuksen alueen suunnittelulle. 
Laajemmassa tarkastelussa tutkitaan erityisesti Meri-
Rastilan kaupunkirakenteen ja lähivuosina rakentuvan 
länsirannan alueen keskinäisiä yhteyksiä.
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Vision teemojen ilmentäminen pilottihankkeessa

ERILAISTUVA 
ASUMINEN

Uudenlaiset asumiskult-
tuurit edellyttävät alueen 
asuntotarjonnan laadul-
lista monipuolistamista. 
Asuntotarjonnassa voidaan 
kiinnittää huomiota myös 
suurempien perheyhteisöi-
den toiveeseen asua tois-
tensa lähellä tai esimerkiksi 
liiketilojen ja asuntojen 
yhdistelmien mahdollista-
miseen.

PIENYRITTÄJYYS

Alueella on kiinnostusta 
pienyrittäjyyteen, ja yrittä-
jyys voikin toimia alueen 
toimijoille toimeentulo-
keinona, tapana kiinnittyä 
yhteiskuntaan ja keinona 
luoda alueelle entistä mo-
nipuolisempaa palvelutar-
jontaa.

VAHVAT PAIKALLIS-
YHTEISÖT

Meri-Rastilassa on useita 
aktiivisia maahanmuut-
tajaryhmien yhdistyksiä, 
sekä muita yhdistyksiä. 
Yhdistykset tarjoavat alu-
een asukkaille arvokkaita 
palveluja ja sosiaalisen 
verkoston. Yhdistysten 
toimintaa voidaan tukea 
tarjoamalla niille soveliaita 
tiloja ja edesauttamalla yh-
distystenvälistä tietotaidon 
jakamista.

KULTTUURISET KOH-
TAAMISET

Alueella tulee olla paikko-
ja, joissa asukkailla on mah-
dollisuus tavata toisiaan. 
Kohtaamispaikkojen tulee 
olla erilaisten asukasryhmi-
en näkökulmasta soveliaita 
ja helposti saavutettavia. 
Alueella tulee olla paikkoja 
myös erilaisten suurempi-
en yleisötapahtumien jär-
jestämiseen.

ASUMISTA 
LIIKEKESKUKSEN 

YHTEYDESSÄ

BASAARI YHDISTYSHAUTOMO UUDISTETTU 
TAPAHTUMATORI

UUDEN LIIKEKESKUKSEN ALUE PILOTTIHANKKEENA

Meri-Rastilan liikekeskuksen alueen kehittäminen toimii vision tärkeimpiä teemoja ilmentävänä 
lippualaivahankkeena, joka osoittaa suuntaa alueen tulevalle kehitykselle. Liikekeskus on toimin-
noiltaan asumista, kaupallisia toimintoja ja ei-kaupallisia palveluita käsittävä hybridirakennus, ja se 
on alueen toiminnallinen sydän. 
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Tärkeimmät sidosryhmät ja osallisten 
tavoittaminen

Monikulttuurisen Meri-Rastilan vision kannalta keskei-
siksi osallisiksi määritettiin tässä case studyssä alueen 
eri kieliryhmiä edustavat asukkaat, alueelliset maahan-
muuttajayhdistykset ja alueen etniset yrittäjät. Tärkeik-
si tavoitettaviksi osallisiksi listattiin erityisesti alueen 
suurimpien kieliryhmien kuten venäjän- ja somalinkie-
len edustajat.  Etnisten vähemmistöjen asuinympäris-
töään koskevien kokemusten lisäksi ideasuunnitelmas-
sa haluttiin tutkia erityisesti paikallisten monietnisten 
verkostojen ja yhdistysten toimintamahdollisuuksien 
tukemista, minkä vuoksi tavoittamisvaiheessa lähestyt-
tiin nimenomaan verkostojen avainhenkilöitä yksittäis-
ten asukkaiden kontaktoimisen sijaan. Vieraskielisten 
asukkaiden lisäksi myös kantaväestöä edustavien asuk-
kaiden kokemukset koettiin tärkeäksi vertailukohdaksi. 
Vuorovaikutuksen yhteydessä otettiin lisäksi yhteyttä 
alueella toimiviin sosiaali- ja nuorisotoimea edustaviin 
viranomaisiin, Helsingin lähiöprojektin suunnittelijoi-
hin ja OURCity –hankkeen aikana alueella toimineisiin 
suunnittelijoihin. 

Vuorovaikutusprosessin alussa keskustelin ensin Hel-
singin sosiaalivirastoa edustavan aluetyöntekijän, 
Haruspuiston toiminnanohjaajien ja muiden sosi-
aalitoimen edustajien kanssa. Sain heidän kauttaan 
kontakteja alueen somaliyhteisön ja venäjänkieliseen 
yhteisön aktiiveihin, joiden kanssa sovin vuorovaiku-
tustapaamisten toteuttamisesta. Lisäksi tarkoituksena 
oli järjestää Haruspuistossa toimivan, alueen lapsille 
ja vanhemmille suunnatun retkeilykerhon kautta kaa-
vakävely-tyyppinen kierros, jossa tutustuttaisiin aluee-
seen kävellen. Retkeilykerhon tapahtumiin ei kuiten-
kaan alkuvuodesta juuri ilmoittautunut vieraskielisiä 
osallistujia, joten ajatuksesta luovuttiin. 

4.4 Yhdessä kohti visiota: 
vuorovaikutusprosessin 
kuvaus

Tavoitelähtöinen vuorovaikutus

Meri-Rastilan vision teemoja tukevien suunnittelurat-
kaisujen muotoilemiseksi ideasuunnitelmaa on työs-
tetty yhteistyössä alueen asukasryhmien kanssa. Moni-
kulttuurisen Meri-Rastilan vision kehittämisen kannalta 
tärkeimmiksi tavoitteiksi on määritelty tässä case stu-
dyssä seuraavat näkökumat:

• alueen eri etnisiä ryhmiä, eri ikää ja eri sukupuolta 
edustavien toimijoiden tavoittaminen

• tiedon saavuttaminen erilaisten etnisten ryhmien 
arkipäiväisestä toiminnasta ja kokemuksista alu-
eella

• tiedon saavuttaminen erilaisten etnisten ryhmien 
alueen kehittämistä koskevista toiveista

• tietyille yksilöille tai ryhmille ominaisten ja kaikille 
alueen toimijoille yhteisten toiveiden erittely

• Meri-Rastilaa koskevan, aikaisemmissa hankkeissa 
ja tutkimuksissa kerätyn tiedon täydentäminen ja 
päivittäminen tarpeellisilta osin

Suunnittelualueeksi määritettiin suunnitteluprosessin 
alussa Meri-Rastilan tiehen liittyvä rakennettu alue, 
ostarin ja metron alue ja Haruspuisto. Vuorovaikutus-
prosessin aikana pyrittiin kartoittamaan erityisesti näi-
hin alueisiin liittyviä, paikkasidonnaisia kokemuksia ja 
toiveita.

Kuva 34.  Diplomityöhön liittyvät vuorovaikutustyöpa-
jat järjestettiin Meri-Rastilassa leikkipuisto Haruspuis-
ton tiloissa.
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Kuva 35. Meri-Rastila sidosryhmien ja tärkeimpien osal-
listen kartoittaminen.

Somaliyhteisö

> alueen suurin kieliryh-
mä kotimaisten kielten 
jälkeen
> Rastilan somalivanhem-
mat ry

Venäjänkielinen yh-
teisö

> alueen toiseksi suurin 
vieras kieliryhmä
> Klubok ry
> toiminta-alueena 
Vuosaari

Lapset ja nuoret

> alueella paljon lapsia ja 
nuoria
> julkisten ulkotilojen 
aktiivisia käyttäjiä

Alueen yrittäjät

> alueella jonkin verran 
etnisiä erikoispalveluita 
tarjoavia yrityksiä

Pro Meri-Rastila

> aktiivinen asukasyhdistys
> mukana OUR City han-
keessa
> olleet proaktiivisia alueen 
kehittämistä koskevissa 
hankkeissa

Muut käyttäjät

> erityisesti Meri-Rastilan 
ulkoilualueita käytetään 
myös muiden Vuosaare-
laisten toimesta

Sosiaali- ja nuoriso-
toimi

> paljon kokemuspohjaista 
tietoa alueesta

OUR City-hankeen 
suunnittelijat

> Aalto-yliopiston tutkijat
> aikaisempia kokemuksia 
alueella työskentelystä

KSV ja Helsingin 
Lähiöprojekti

> toimivat alueella kau-
punkiuudistuhankkeen 
puitteissa
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Valitut vuorovaikutusmenetelmät

Lähestyin asukasryhmiä maahanmuuttajayhdistyksis-
sä aktiivisesti toimivien avainhenkilöiden kautta. Tätä 
kautta sain mahdollisuuden osallistua maahanmuut-
tajayhdistysten ennalta sovittuihin viikoittaisiin tapaa-
misiin. Esimerkiksi somalinaiset kokoontuvat säännölli-
sesti Haruspuiston tiloissa tavatakseen yhteisön muita 
jäseniä ja järjestääkseen yhteisön lapsille suunnattua 
toimintaa. Tapaamisten ryhmäkoko määräytyi siis näil-
tä osin sen perusteella, kuinka paljon kokoontumisiin 
sattui saapumaan kullakin viikolla osallistujia. Ryhmä-
keskusteluihin osallistui kerralla kahdesta kahdenk-
saan osallistujaa ja osallistujat tunsivat toisensa entuu-
destaan.

Vuorovaikutustapaamisissa keskusteltiin pääosin suo-
meksi siten, että suomea sujuvasti osaavat osallistu-
jat tulkkasivat tarpeen vaatiessa keskustelua muille 
osallistujille. Hyödynsin vuorovaikutustapaamisissa 

alueellisiin toimintoihin ja elementteihin liittyviä, kes-
kustelun pohjana toimivia ideakortteja ja ilmakuva-
aineistoon ja valokuviin pohjautuvaa kuva-aineistoa 
alueen eri kohteista. Koska Meri-Rastilan kaupunki-
uudistushankkeessa on kyse lisärakentamisen lisäksi 
erityisesti kaupunkitilojen laadullisesta kehittämisestä, 
en kokenut mielekkääksi hyödyntää laajasti esimerkik-
si pienoismallityöskentelyä. Koin puolistrukturoidun, 
kuva-aineistoon perustuvan keskustelun olevan paras 
tapa tuoda esiin mahdollisia yksilöllisiä tai kulttuurisi-
donnaisia alueellisia toiveita. Ensimmäisen tapaamis-
kierroksen keskustelu perustui erityisesti kuvassa xx 
esiteltyjen, yleiseen aluekehittämiseen liittyvien tee-
mojen läpikäymiseen. Toisella tapaamiskierroksella 
keskutelimme vapaamuotoisesti erityisesti liikekeskuk-
sen alueen kehittämisestä.

Kuva 36. Pienryhmätyöskentelyssä hyödynnettiin 
temaattisia ideakortteja.
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Tärkeät paikat Mitkä paikat koet tärkeimmiksi/merkityksekkäimmiksi? 
Missä vierailet usein?

Miellyttävät/epämiellyt-
tävät paikat

Mikä on suosikkipaikkasi alueella? Missä vierailua vältät? 
Mistä luulet sen johtuvan?

Asuntojen/pihojen 
soveltuvuus

Miten asuntosi ja taloyhtiösi piha vastaavat asumiseen 
liittyviin toiveisiisi? Minkälaisissa asunnoissa olet asunut 
aikaisemmin? Mitä haluaisit muuttaa asunnossasi? Mitä 
mieltä olet alueen rakennusten laadusta ja ulkonäöstä?

Lapset ja nuoret Onko alueella sopivasti leikkipaikkoja lapsille ja ajanvietto-
paikkoja nuorille? Onko alue turvallinen lapsille ja nuorille?

Kaupat ja palvelut Vastaavatko alueen palvelut tarpeitasi? Mitä alueen palve-
luita käytät aktiivisesti, minkälaisia palveluita haet alueen 
ulkopuolelta? Mitä palveluita toivot alueelle?

Ajanvietto- ja 
kohtaamispaikat

Onko alueella sopivia ajanviettopaikkoja? Missä tapaat 
tuttaviasi? Missä alueen eri asukkaat viettävät aikaa, keskit-
tyvätkö tietyt käyttäjäryhmät tiettyihin paikkoihin?

Harrastusmahdollisuu-
det ja ulkoilu

Onko alueella riittävästi ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuk-
sia? Mitä mieltä olet virkistysalueiden laadusta/toiminnalli-
suudesta/siisteydestä/turvallisuudesta?

Juhlat ja 
kokoontuminen

Missä vietät vuoden kiertoon kuuluvia juhlia? Missä ko-
koonnut, jos mukana on suurempi joukko ihmisiä? Missä 
alueen yhdistykset kokoontuvat? Järjestetäänkö alueella 
suurempia yleisötapahtumia?

Uskonnolliset paikat Missä alueen uskonnolliset yhteisöt kokoontuvat? Miten 
kokoontumispaikka palvelee tarkoitustaan?

Turvallisuus Koetko olosi turvalliseksi alueella valoisan/pimeän aikaan? 
Ovat tietyt alueet levottomampia kuin toiset? Oletko ko-
kenut olosi turvattomaksi tietyssä paikassa? Miten alueen 
turvallisuutta voisi lisätä? Onko alue turvallinen jalankulki-
joille ja pyöräilijöille?

Kulttuuri näkyy alueella Kenen kulttuurillinen ilmaisu näkyy alueella? Näkyykö mo-
nikulttuurisuus alueen kaupunkikuvassa tai tapahtumatar-
jonnassa? Minkälainen on alueen kulttuuritarjonta? Miten 
kulttuuritarjontaa voisi kehittää? 

Kuva 37. Pienryhmätyöskentelyn pohjana hyödynnetyt teemat. Laadittu mukaillen  Wood & 
Landry 2009, s.  352-356.
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Tiivistelmät järjestetyistä työpajoista

ASIANTUNTIJAHAASTATTELUT
Kontulan lähiöasema 19.1.2015, 2 osallistujaa
Haruspuisto 26.1.2015, 6 osallistujaa

Asiantuntijahaastatteluihin osallistui Meri-Rastilan 
aluetyöntekijöitä ja Haruspuiston toiminnanohjaajia. 
Sekä aluetyöntekijät että toiminnanohjaajat ovat päi-
vittäin tekemisissä alueen vieraskielisten asukkaiden 
kanssa. Asiantuntijahaastattelut edesauttoivat erityi-
sesti alueen tärkeimpien sidosryhmien kartoittamista 
ja yhteisöjen tavoittamista. Osa asiantuntijoista on 
myös itse Meri-Rastila asukkaita, minkä vuoksi heillä 
oli henkilökohtainen näkökulma alueen kehittämiseen.

Meri-Rastilassa toimivien kaupungin työntekijöiden 
kertomassa korostui erityisesti alueellinen tarve sopi-
ville yhdistys- ja kokoontumistiloille. Haruspuiston 
tilat ovat melko pienet, ja tällä hetkellä hyvin aktiivises-
sa käytössä. Alueella olisi tarvetta myös vuokrattavalle 
kokoustilalle. Aluetyöntekijöiden mukaan vieraskielis-
ten asukkaiden kertomassa nousee usein esille yrittä-
jyyteen liittyviä tulevaisuudenhaaveita, minkä vuoksi 
sopivien liiketilojen saavutettavuutta alueella tulisi 
kartoittaa. Sekä aluetyöntekijät että toiminnanohjaajat 
totesivat, että monikulttuurisuus ei näy erityisen voi-
makkaasti alueen kaupunkikuvassa. Alueen kulttuu-
ritarjontaa ylipäätään tulisi kasvattaa, ja haastatellut 
kaupungin työntekijät toivoivat erityisesti taiteen teke-
miseen ja lapsille ja nuorille soveltuvia kulttuuripalve-
luita.

Ensimmäisen työpajan tavoitteena oli tutustua ryhmän 
yleisiin ajatuksiin Meri-Rastilasta ja alueen vahvuuksis-
ta ja heikkouksista. Keskustelun perusteella etsittiin 
keskeisimpiä kehitettäviä kohteita. Suomenkielisen 
ryhmän workshopissa nousi esille toiveita erityisesti 
ostarin alueen kehittämisestä. Ostarin alue koetaan 
esteettisesti ikäväksi ja ostarilla sijaitsevan baarin koe-
taan tekevän ostarin alueesta levottoman. Palveluvali-
koiman toivottiin olevan nykyistä laajempi. Osallistuji-
en mukaan ostarin alueella on jopa enemmän etnisiä 
erikoispalveluita kuin koko alueen asukkaita palvelevia 
toimintoja. Sopivien kohtaamispaikkojen, kuten kah-
vilan puute nähtiin Meri-Rastilan heikkoutena myös 
tässä ryhmässä. Osallistujilla oli paljon ideoita ostarin 

alueen uudistamisesta ja mahdollisista uusista toimin-
noista. 

Ulkoilu- ja virkistysalueet koettiin alueen vahvuudeksi, 
mutta ulkoilualueille toivottiin entistä parempaa kun-
nossapitoa ja valaistusta. Yksi osallistuja toivoi alueelle 
entistä enemmän grillipaikkoja, sillä erityisesti vieras-
kieliset asukkaat käyttävät yleisiä grillipaikkoja hyvin 
aktiivisesti. 

Asuinkortteleiden vahvuutena nähtiin suora yhteys vir-
kistysalueille omasta pihasta. Asuinkortteleiden heik-
koudeksi nimettiin turvattoman oloiset ensimmäisen 
kerroksen asunnot, joihin on suora visuaalinen yhteys 
esimerkiksi kadulta tai puistosta. Yhden osallistujan 
mukaan läpiajo pihoissa on ongelmallista, ja piho-
ja tulisi jäsennöidä selkeämmin esimerkiksi turvallisia 
leikkialueita ajatellen.

Somaliyhteisön workshopissa keskusteltiin myös os-
tarin alueen levottomuudesta ja palveluvalikoiman 
suppeudesta. Osallistujien mukaan osa asukkaista 
välttää ostarilla sijaitsevassa päivittäistavarakaupassa 
asioimista ja käy mieluummin ostoksilla kauempana. 
Ostarille toivottiin kahvilan ja kirpputorin kaltaisia toi-
mintoja.

Alueen vahvuuksina koettiin tässä ryhmässä ”meri, 
metsä ja metro” ja alueella viihdyttiin pääpiirteissään 
hyvin. Useat osallistujat ovat asuneet Meri-Rastilassa 
lähes alueen valmistumisesta saakka. Alueen asunto-
tarjonnan osalta ryhmässä esiintyi eriäviä mielipiteitä 
siitä, onko alueella tällä hetkellä sopivan kokoisia 
asuntoja alueella asuvia perheitä ajatellen. Yksi osal-
listuja toivoi suurempia asuntoja, jotta alueelle olisi 
mahdollista jäädä asumaan myös perheen lapsiluvun 
kasvaessa. Asuessaan Somaliassa osallistujat ovat asu-
neet pääsääntöisesti omakotitaloissa. Täydennysra-
kentamisen osalta osallistujat olivat yksimielisiä siitä, 
että aluetta ei tule rakentaa liian täyteen, ja että 
kortteleiden piha-alueet tulee säilyttää.

Haruspuisto nähtiin alueen tärkeänä kohtaamispaikka-
na. Alueelle toivottiin lisää liikuntapalveluita, kuten 
sisäliikuntahallia.

#1

#2

WORKSHOP 1: SUOMENKIELISET 
ASUKKAAT
Haruspuisto 5.2.2015, 2 osallistujaa

WORKSHOP 2: SOMALIYHTEISÖ
Haruspuisto 8.2.2015, 8 osallistujaa
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lan rakentamisen nähtiin olevan osatekijä siihen, että 
Meri-Rastila on nykyisellään melko rauhallinen alue. 
Nykyisten asuntojen tärkeinä ominaisuuksina nähtiin 
sijainti virkistysalueiden yhteydessä sekä parvek-
keet. Osallistujat toivoivat erityisesti lasitettuja par-
vekkeita.

Alueen virkistysalueista toivottiin entistä toiminnalli-
sempia ja niihin toivottiin esimerkiksi lisää grillipaikko-
ja ja nuorille sopivia toimintoja, kuten skeittipaikkoja. 
Alueelle toivottiin lisää sisäliikuntamahdollisuuksia.

Uuteen liikekeskukseen toivottiin aktiivista ulkotilaa. 
Osallistujien mukaan liikekeskuksen liikkeisiin tulisi 
olla käynti suoraan kadulta, sekä kadulle avautuvia 
näyteikkunoita. Perheystävällisyyttä korostettiin tär-
keänä liikekeskuksen omaisuutena. Liikekeskukseen 
toivottiin monenlaisia toimintoja, kuten yhdistystiloja, 
kahvilaa ja lapsiparkkia. Torille toivottiin lisää toimin-
taa ja istuinten ja vesiaiheiden kaltaisia elementtejä.
Lisäksi tapaamisessa ideoitiin sopivia kantaväestöä ja 
maahanmuuttajia yhdistäviä tapahtumia ja niille sopi-
via tiloja.

Työpajoissa saavutetut johtopäätök-
set

Työpajoissa nousi esille useita teemoja, jotka toistuivat 
eri ryhmien kesken. Erityisesti ostarin alueen paran-
tamistarve ja toiveet virkistysalueiden ja liikuntamah-
dollisuuksien kehittämisestä nousivat esille kaikissa 
kolmessa ryhmässä. Samoin kaikissa ryhmissä toivot-
tiin alueen asukkaille sopivia kohtaamispaikkoja. Sekä  
somaliryhmässä että venäjänkielisessä ryhmässä oltiin 
lisäksi huolissaan siitä, ettei aluetta täydennysraken-
nettaisi liian voimakkaasti. Ryhmissä ei noussut esille 
jyrkkiä mielipide-eroja mistään teemasta. Tämä saattaa 
johtua osin siitä, että kaikkia ryhmiä yhdisti esimerkiksi  
se, että osallistujat olivat pienten lasten vanhempia. 
Asuntoja koskien somaliryhmässä nousi esille kysymys 
suurien asuntojen saatavuudesta, mitä ei koettu erityi-
sen tärkeäksi aiheeksi muissa ryhmissä.

Ryhmän osallistujille alueen tärkeimpiä alueita olivat 
Haruspuisto ja alueen virkistysmetsät. Ulkoilualu-
eille toivottiin kuitenkin lisää valaistusta. Ryhmässä oli 
sekä vuokra-asunnoissa että omistusasunnoissa asuvia 
osallistujia. Korttelikohtaisiin grillipaikkoihin oltiin tyy-
tyväisiä, mutta leikkipaikkoihin toivottiin kohennusta. 
Taloyhtiöissä oltiin erityisen tyytyväisiä kerhohuonei-
siin, joiden tärkeäksi ominaisuudeksi mainittiin suora 
ulkoyhteys. Klubok ry toivoo toiminnalleen riittävän 
suurta, kokoaikaista tilaa, mutta sopivien tilojen puu-
te ja korkeat vuokrahinnat ovat toistaiseksi estäneet 
tämän tavoitteen toteutumisen. Tällä hetkellä yhdis-
tys vuokraa viikoittain Haruspuiston tiloja. Yhteyksien 
osalta asukkaat toivoivat tiheämpiä bussivuoroja. 
Ramsinniemessä asunut osallistuja totesi, että niemes-
tä on pitkä matka alueen palvelukeskittymään. Ryh-
mäläiset käyttävät mielellään Kallahden uimarantaa ja 
toivovat suurempaa, toiminnallisempaa uimarantaa 
myös Länsirannan puolelle. Koko päivän jatkuva al-
koholinmyynti ostarin ravintoloissa ja ostarin levotto-
muus iltaisin koettiin ongelmaksi myös tässä ryhmässä. 
Ostarille toivottiin lisää palveluja ja laajemmalle käyt-
täjäkunnalle profiloitua ravintolaa.

Yhdistyksen jäsenistä suuri osa on muuttanut Suo-
meen hiljattain ja yhdistys tarjoaa tukea ja käytännön 
apua nimenomaan vastikään Suomeen muuttaneille 
venäjänkielisille.

Klubok:n kanssa järjestetyssä 2. workshopissa jatkettiin 
edellisessä työpajassa esiteltyjen teemojen käsittelyä. 
Yhdistyksen jäsenet olivat keskutelleet esillä olleista 
teemoista edellisen työpajan jälkeen ja saaneet aikaa 
pohtia Meri-Rastilan kehittämistä keskenään. Tässä 
workshopissa pyrittiin löytämään entistä konkreetti-
sempia ajatuksia erityisesti uuden liikekeskuksen 
suunnitteluun.

Täydennysrakentamisen osalta ryhmässä toivottiin, et-
tei alueella toteutettaisi hyvin korkeaa rakentamista. 
Sopivana kerroslukuna pidettiin II-III kerrosta. Mata-

#3
WORKSHOP 3: VENÄJÄNKIELI-
NEN YHTEISÖ (KLUBOK RY)
Haruspuisto 25.2.2015, 6 osallistujaa

#4
WORKSHOP 4: VENÄJÄNKIELI-
NEN YHTEISÖ (KLUBOK RY), 2. 
WORKSHOP
Haruspuisto 25.3.2015, 2 osallistujaa
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Yhteenveto vision teemoihin liittyvistä suunnitteluratkaisuista

Palvelut ja 
yrittäjyys

Kaupunkikuva 
ja julkiset tilat

Yksilöllinen 
asuminen

Yhdistykset

shared space: 
kävelykeskusta

saapumisen 
korostaminen

joustavat liiketilat 
pienyrittäjille

lisää katettua 
ulkotilaa

asuntotarjonnan 
monipuolistaminen

asumismahdollisuudet 
laajennetuille perheyh-

teisöille

vuokrattavat 
yhdistystilat

ostoskeskuksen kor-
vaaminen ostoskadulla, 

basaarilla

länsirannan ja nykyiset 
Meri-Rastilan alueen 

nivominen yhteen

perheystävällisyys

inhimillinen mittakaava, 
tunnistettavuus (”Minä 

asun täällä”)

uudenlainen ostoskes-
kus, jossa myös ei-kau-

pallisia palveluja

lisää kulttuuri-
palveluja

1. kerrosten aktivoimi-
nen liike- ja yhdistysti-

loiksi

tilataide

yhdistelmä asunto + 
liiketila

mahdollisuus yksityi-
syyden säätelyyn

edullisuus

yhdityshautomo

uudet toiminnot ja pal-
velut: liikuntapalvelut, 

uimaranta jne.

istutukset ja 
vesiaiheet
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Kuva 38. Uusi liikekeskus on suunniteltu jalan 
liikkuvien käyttäjien tarpeita ajatellen.

4.5 Suunnitteluratkaisujen 
mahdollisia sovellutuksia 
alueellisen yleissuunnitelman 
ja liikekeskuksen 
suunnitelman tasolla

Yleissuunnitelma

Alueen yleissuunnitelmassa tarkastellaan ensisijaisesti 
kävelyetäisyyden päähän metrosta sijoittuvia korttelei-
ta. Metroaseman seudun tiivistäminen luo edellytyksiä 
autottomaan elämäntapaan pohjautuvalle asuinraken-
tamiselle alueella. Lisäksi metroaseman ja torin lähei-
syyteen sijoittuvat korttelit ovat kaupunkikuvallisesti 
merkittävimmässä asemassa. Asukkaat nimeävät juuri 
torin alueen ja toisaalta Haruspuiston alueen Meri-
Rastilan tärkeimmiksi paikoiksi.

Esitetyn täydennysrakentamisen kautta pyritään nos-
tamaan alueen keskimääräinen korttelitehokkuus 
yleiskaavassa 2050 esitettyyn tehokkuuteen e=>1,0. 
Suunnitelmassa on esitetty sekä nykyisten korttelien 
täydentämistä että yleisten alueiden kaavoittamista 
asuinkortteleiksi soveltuvilta osin. Paikoin on esitetty 
myös kortteleiden laajentamista yleisille alueille. Esi-
tetty täydennysrakentaminen on luonteeltaan koh-
tuullisen matalaa, uusien asuinrakennusten kerrosluku 

on II-V noudattaen Meri-Rastilan nykyisten asuinra-
kennusten kerroslukua. Suunnitelmassa on kuitenkin 
pyritty luomaan aikaisempaa suurempaa talotyyppien 
sekoittumista kortteleiden sisällä. Tämä luo alueelle 
mittakaavallista vaihtelua ja tähtää asuntotarjonnan 
monipuolistamiseen. Keskeisten liikennereittien var-
relle sijoittuvien asuinkortteleiden ensimmäisessä ker-
roksessa on liike- ja kerhotiloja.

Kortteleiden täydentämisen ja liikekeskuksen alueen 
jäsennöimisen kautta on pyritty selkiyttämään alueen 
reittiverkostoa ja julkisen ja yksityisen tilan rajautu-
mista. Lisäksi suunnitelmassa on pyritty kohentamaan 
saapumisen kokemusta metroaseman suunnasta ja 
korostamaan metroaseman alueen, Meri-Rastilan torin 
ja Haruspuiston muodostamaa tilasarjaa. Uusina toi-
mintoina on osoitettu uudistetun liikekeskuksen lisäksi 
erityisesti virkistykseen ja liikuntaan liittyviä uusia toi-
mintoja Haruspuiston alueelle sekä uusi toiminnallinen 
uimaranta-alue Länsirannan puolelle.

”Alueelle voi tulla liian ahdasta jos täällä 
rakennetaan lisää. Pihat pitää säilyttää.”

// nainen, workshop 2

”Läpiajo pihassa on ongelma esimerkik-
si lasten turvallisuutta ajatellen. Piha on 
avonainen eikä siellä ole sopivia hengai-
lupaikkoja.”

// nainen, workshop 1

”Käytämme kesällä Kallahden uimarantaa, 
myös Meri-Rastilan länsirannalla voisi olla 
uimaranta. Uimarannan yhteydessä tulee 
olla muita toimintoja, kuten leikkipaikka.”

// nainen, workshop 3
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P 40 80 120 160m

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

1. länsirannan uusi venevalkama, 
uimaranta ja leikkipaikka
2. uusi metroasema
3. uudistunut liike- ja 
kulttuurikeskuskortteli
4. tapahtumatori
5. palveluasumisen kortteli
6. kansainvälinen koulukeskus
7. liikuntamylly
8. liikuntapuisto
9. laatikkoviljelmät
10. klusterikorttelit
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Asemanseudun 
täydentäminen
Yleissuunnitelmassa on keskitytty 
etsimään täydennysrakentamisen 
ratkaisuja erityisesti kävelyetäisyy-
dellä metroasemasta (600m) sijait-
seviin kortteleihin. Lisärakentamisen 
lisäksi suunnitelman tärkein tavoite 
on aseman ja Meri-Rastilan torin 
seudun täydentäminen ja uudista-
minen.

Erilaistuva asuminen
Alueen asukkaat pitävät Meri-
Rastilan suhteellisen matalaa ra-
kentamista hyvänä ominaisuutena, 
mutta toivovat vaihtelua asuntotar-
jontaan.Täydennysrakentamisessa 
on huomioitu vaihtelevat mittakaa-
vat, pienkerrostalokortteleihin on 
sijoitettu mm. townhouse-taloja, 
joissa on suurempia perheasuntoja 
ja suora ulkoyhteys. Taloyhtiöihin 
on sijoitettu ulosvuokrattavia si-
vuasuntoja, joita asukkaat voivat 
varata majoittaakseen muualta 
saapuvia vieraita.

Orientoituminen ja tilalli-
set rajapinnat
Alueen katu- ja puistotiloja ja 
kaupunkiaukioita on pyritty selkeyt-
tämään tilallisesti. Haruspuisto on 
pyritty rajaamaan entistä selvärajai-
semmin. Tärkeiden julkisten ulkoti-
lojen välisiä yhteyksiä on korostettu 
ja alueen reittiverkostoa on selkey-
tetty. Pihatiloja on pyritty rajaamaan 
entistä suojaisemmiksi ja paikoitus-
ta on siirretty paikoitushalleihin ja 
pihakansien alle, jotta pihoihin ei 
tule läpiajoa.

Alueen uudet toiminnot
Haastateltujen asukkaiden toiveet 
liittyivät erityisesti alueen virkis-
tys- ja urheilutilojen tarjonnan 
monipuolistamiseen. Meri-Rastilan 
ulkoilualueita käytetään alueen 
asukkaiden lisäksi aktiivisesti myös 
muiden vuosaarelaisten toimesta. 
Uusi uimaranta ja venevalkama 
länsirannalla ja Haruspuiston uusi 
liikuntapuisto lisäävät erilaisten 
virkistystoimintojen valikoimaa 
alueella.

Kustomoitu kaupunkitila
Alueelle on pyritty luomaan toimin-
toja ja paikkoja, joiden ilmeeseen ja 
käyttötapaan toimijat voivat itse vai-
kuttaa. Viljelypalstat luovat mahdol-
lisuuden julkiseen tilaan sijoittuvan 
oman yksityisen paikan luomiseen. 
Samoin yhteiset tilataidehankkeet 
luovat asukkaille mahdollisuuksia 
vaikuttaa alueen ilmeeseen.

Alueen painopiste muut-
tuu länsirannan rakentu-
misen myötä
Länsirannan toteutumisen myötä 
alueen painopiste ja keskeisin 
solmukohta siirtyy kohti vanhan ja 
uuden alueen nivelkohtaa. Länsiran-
nan alueen ja nykyisen Meri-Rastilan 
alueellista eriytymistä tulee välttää. 
Liikekeskuksen alue toimii alueen 
yhteisenä kohtaamispaikkana.

Shared space: jaettu ka-
tutila
Liikekeskuksen alue, Meri-Rastilan 
”sydän” määritetään shared space 
alueeksi, jossa jalankulkijoilla ja ke-
vyellä liikenteellä on etuajo-oikeus. 
Meri-Rastilantien arvioidut liikenne-
määrät huomioiden mahdollista.

M

M

M

M

M

M

M

Yleissuunnitelma 1:4000 (pienennös) ja teemat

”Matala rakennuskanta on alueen hyvä 
ominaisuus. Sopiva kerroskorkeus uudelle 
rakentamiselle on 2-3 kerrosta”

// nainen, workshop 4
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Kuva 39. Näkymä Meri-Rastilan uudistetulta tapahtumatorilta.



Kuva 40. Meri-Rastilan tori ja nykyinen ostoskeskus.

”Ostarin alue on ruma.” 

// nainen, workshop 1

”Torin istutukset on kivat, torilla voisi hyvin olla 
myös esimerkiksi puurivi.”

// nainen, workshop 1

”Alueella on vähän sopivia paikkoja, joissa eri kie-
liä puhuvat asukkaat voisivat tavata”

// nainen, workshop 4
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Liikekeskuksen alueen suunnitelma

Liikekeskuksen alueen suunnitelmassa tavoitellaan uu-
dentyyppistä, hybridimäistä palvelukeskittymää, joka 
tarjoaa käyttäjille palveluiden lisäksi monipuolisia tilal-
lisia kokemuksia ja ajanviettopaikkoja. Liikekeskuksen 
alue sitoo yhteen Meri-Rastilan nykyisen alueraken-
teen ja Länsirannan uuden alueen ja jäsentää kevyen 
liikenteen virtoja metroaseman, länsirannan ja Harus-
puiston suunnan välillä. Rastilan metroasema ja Vuo-
tie ovat tärkeimmät saapumissuunnat alueelle, minkä 
vuoksi liikekeskuksen kortteli on myös tärkeä saapumi-
sen kokemusta ja alueen imagoa tukeva tekijä. 

Liikekeskuksen sydämenä toimii uusi kulttuurikeskus, 
jossa sijaitsevat lisäksi uuden yhdistys- ja yrityshauto-
mon tilat. Liikekeskuksen läpi kulkeva basaarikatu on 
vuorokauden ympäri auki oleva, katettu ulkotila, johon 

liikekeskuksen liikkeet voivat levittäytyä terassein ja 
myyntipöydin. Kiinteiden liiketilojen lisäksi basaarika-
dulla on konttimaisia, kevytrakenteisia liiketiloja, joita 
voidaan vuokrata pienyrittäjille ja pop-up yrityksille.

Liikekeskuksen ylemmät kerrokset on varattu asumisen 
käyttöön, ja keskuksen yhteyteen on sijoitettu myös 
jonkin verran kulttuurikeskuksen palveluista hyötyvää 
tuettua asumista. Asuntojen ratkaisuissa on panostet-
tu erityisesti joustaviin tilaratkaisuihin ja yksityisyyden 
säätelyyn huolellisesti suunnitellun parvekevyöhyk-
keen avulla. Asuntojen yhteinen leikki- ja oleskelualue 
on sijoitettu kulttuurikeskuksen katolle. Julkisten ulko-
tilojen osalta liikekeskuksen pohjoispuolelle muodos-
tuu uusi sisäänkäyntiaukio ja Meri-Rastilan tori uudiste-
taan monikäyttöiseksi tapahtumatoriksi.

Reitit ja yhteydet Tapahtumatori osana 
aukiosarjaa

Kulttuurikeskus on 
alueen sydän

Katettu basaarikatu 
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Kuva 41. Näkymä basaarikadulta.

Liikekeskus alueleikkaukset 1:1500 (pienennös)

”Torilla voisi olla baarien sijaan kahvila.”

// nainen, workshop 2

”Ostarin palveluvalikoimaa voisi laajen-
taa, ostarilla voitaisiin myydä kesällä tori-
maisesti marjoja ja muita tuoretuotteita.”

// nainen, workshop 3

”En haluaisi asua 1. kerroksen asunnossa, 
ne vaikuttavat turvattomilta.”

// nainen, workshop 1

15 30 45 60m

Leikkaus A-A 1:1500

Leikkaus B-B 1:1500

MERI-RASTILAN TIE LIIKETILAT KULTTUURIKESKUS
YHDISTYSHAUTOMO

TAPAHTUMATORI

SISÄÄNTULOAUKIO KULTTUURIKESKUS
YHDISTYSHAUTOMO

BASAARI-
KATU

PT-KAUPPA
LIIKETILAT

AJO MAANALAISEEN
PYSÄKÖINTIIN
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Liikekeskus asemapiirros 1:1500 (pienennös), liikekeskuksen teemat

Kulttuurin tilat
Liikekeskukseen on sijoitettu in-
fopisteenä, kohtaamispaikkana 
ja näyttelytilana toimiva kulttuu-
rikeskus ja kulttuurikahvila. Myös 
yhdistyshautomon tilat sijoitteuvat 
kulttuurikeskuksen yhteyteen. 
Keskus avautuu Meri-Rastilan torin 
suuntaan.

Miksaus inspiraation-
lähteenä
Uusi liikekeskus ammentaa alueen 
monikulttuurisesta identiteetistä. 
Liikekeskuksen yhteydessä on 
näyttelytiloja ja tilataidetta, ja ark-
kitehtuuriin on lainattu elementtejä 
eri kulttuureiden rakennusperin-
teestä. Liikekeskus toimii alueen 
lippulaivana ja osana uutta brändiä, 
ja houkuttelee alueelle kävijöitä ja 
uusia asukkaita.

Joustavuus ja monikäyt-
töisyys
Liikekeskuksen maantasokerrok-
seen sijoittuvat liiketilat on sijoitettu 
siten, että ne olisivat tulevien yrittä-
jien kannalta mahdollisimman mo-
nikäyttöisiä ja joustavasti muokatta-
vissa kulloiseenkin tarpeeseen.

Tilalliset rajapinnat: limit-
tyvät sisä- ja ulkotilat
Kaikista liiketiloista on suora ul-
koyhteys sekä tapahtumatorille, 
että kadulle. Tältä osin liikekeskus 
muistuttaa perinteistä torialuetta tai 
ostoskatua. Liikekeskuksen läpäise-
vä basaarikatu on katettu ulkotila, 
johon yrittäjät voivat sijoittaa oles-
keluterasseja tai esille asetettavia 
tuotteita perinteisen basaarin 
tapaan. Basaarikadulla sijaitsevat 
konttikioskit palvelevat erilaisia 
pop-up liikkeitä ja muita väliaikaisia 
toimintoja.

Yritys- ja yhdistyshautomo
Kulttuurikeskuksen yhteydessä si-
jaitseva yhdistys- ja yrityshautomo 
tarjoaa yhdistystoimintaan ja yrit-
täjyyteen liittyvää koulutusta sekä 
pysyviä ja vuokrattavia tiloja alueen 
yhdistyksille ja muille asukasryh-
mille.

M

M

M

M M

Juhlia varten varaan taloyhtiön kerhohuo-
neen, jossa voi järjestää esim. syntymäpäi-
väjuhlia. Suora ulkoyhteys on juhlia ajatel-
len kerhohuoneessa hyvä ominaisuus.

// nainen, workshop 3

Tilojen esteettömyys on tärkeää lastenvau-
nujen kanssa liikkumisen kannalta katsottu-
na.

// nainen, workshop 3

Tapahtumatori arkisten 
kohtaamisten paikkana ja 
tapahtumien näyttämönä
Asukkaat kaipaavat Meri-Rastilaan 
erityisesti elävää kohtaamispaikkaa, 
jonka kaikki asukaat voisivat kokea 
omakseen. Meri-Rastilan toria on 
elävöitetty istutuksin ja leikkipai-
koin. Istutusten jäsennöimät ”tas-
kut” soveltuvat rentoon oleiluun, 
torilla on mahdollista järjestää myös 
markinnoita ja muita tapahtumia.

M



78  I  MAAILMA KYLÄSSÄ MERI-RASTILASSA - näkökulmia monikulttuuristen asuinympäristöjen kehittämiseen

5. Johtopäätökset



DIPLOMITYÖ VILMA AUTIO 2015  I  79 

5. Johtopäätökset

Tässä kappaleessa on esitetty kokoelma päätelmiä niistä suunnitteluratkai-
suista, joissa on eniten potentiaalia ajatellen monikulttuuristen asuinympä-
ristöjen kehittämistä. Kappaleessa on analysoitu Meri-Rastilan toimijoiden 
kanssa tehdyn vuorovaikutusprosessin onnistumista ja esitetty päätelmiä 
siitä, miten vuorovaikutusprosessia voisi kehittää. Lisäksi kappaleessa on 
nostettu esiin ajatuksia monikulttuuristen asuinympäristöjen kehittämiseen 
liittyvää jatkotutkimusta ja -suunnittelua silmälläpitäen.

5.1 Monikulttuuriset asuinympäristöt: mahdollisia 
suunnitteluratkaisuja

5.2 Meri-Rastilan vuorovaikutusprosessin yhteydessä 
opittua
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5.1 Monikulttuuriset 
asuinympäristöt: mahdollisia 
suunnitteluratkaisuja

Resurssien kohdentaminen: aseman-
seutujen kehittäminen potentiaalise-
na kohteena

Vieraskielisten yhteisöjen asettuminen raideliikenteen 
asemanseutujen yhteyteen on useissa maissa toistuva 
ilmiö, joka toteutuu alueellisten tilastojen perusteella 
Helsingin seudulla Meri-Rastilan lisäksi esimerkiksi Itä-
keskuksessa ja Kontulassa (Vilkama 2011, s. 104). Glo-
baalisti maahanmuuttajataustaiset yhteisöt ovat aset-
tuneet asumaan tai perustaneet kaupallista toimintaa 
asemanseutujen yhteyteen juuri näiden alueiden hy-
vän saavutettavuuden ja toisaalta vilkkaan läpikul-
kuliikenteen vuoksi. Kuten kappaleessa 2 todettiin, 
on asemanseudut myös nähty tiettyjen etnisten ryhmi-
en näkökulmasta kulttuuristen perinteiden mukaisesti 
soveliaina, ei-kaupallisina ajanvietto- ja kohtaamis-
paikkoina. Toisaalta raideliikenteeseen tukeutuva yh-
dyskuntarakenne ja asemanseutujen tiivistäminen ovat 
suomalaisessakin maankäytössä voimakkaasti esillä 
olevia ilmiöitä. Näihin huomioihin perustuen juuri rai-
deliikenteen varteen sijoittuvien lähiöiden uudistus-
hankkeet ovat huomionarvoinen tarkastelukohde poh-
dittaessa yhteiskuntamme kulttuurisen ja sosiaalisen 
jakautumisen estämistä.

Joustavuus,  monikäyttöisyys ja muo-
kattavuus

Monikulttuurista kaupunkitilaa ajatellen voidaan tode-
ta, että mahdollisimman joustavat ja monikäyttöiset 
tilat toimivat hyvänä keinona mahdollistaa erilaisia 
toimintoja. Erilaisilla etnisillä ryhmillä voi olla erilaisia 
kokemuksia esimerkiksi siitä, minkälaiset tilat koetaan 
formaaleiksi tai epäformaaleiksi, yksityisiksi tai julki-
siksi, oleskelu- tai läpikulkupaikoiksi. Joustavuutta 
voidaan soveltaa esimerkiksi urheiluun tarkoitetuissa 
tiloissa kiinnittäen huomiota erityyppisten urheilulaji-
en mahdollistamiseen. Monikäyttöiset, varattavat 
tai vuokrattavat tilat voivat palvella eri ryhmiä päi-
vän tai viikon eri aikoina, mikä on myös taloudellista 
tilankäyttöä, sillä mahdollistamalla monenlaisia käyt-
tötarkoituksia tila saadaan tehokkaaseen käyttöön.  
Sopivien toimitilojen saavuttaminen nousi esille myös 
Meri-Rastilan maahanmuuttajayhdistysten aktiivijäse-
nten toiveissa, ja useat yhdistykset totesivat olevansa 

valmiita jakamaan tiloja tarvittaessa muiden yhdistys-
ten kanssa. Muokattavuuden kautta voidaan lisäksi 
mahdollistaa erilaisia toimintoja silloin, kun tulevien 
käyttäjien tarpeet eivät ole suunnitteluvaiheessa täysin 
tiedossa. Esimerkiksi asuntoihin ja liiketiloihin voidaan 
luoda raakatilamaisia ratkaisuja, joista tulevat asuk-
kaat tai yrittäjät voivat täydentää tarpeitansa ajatellen 
soveliaita tiloja. 

Tapahtumatilat ja arkiset kohtaamis-
paikat

Sosiaaliset kontaktit muihin väestöryhmiin tukevat vas-
ta maahan muuttaneiden kotoutumisprosessia. Vieras-
kielisten asukkaiden puheessa esiintyy usein toiveita 
nykyistä aktiivisemmista kontakteista kantaväestöön. 
Kulttuurien väliset kohtaamiset ovat ylipäätään tär-
keässä asemassa kulttuuristen ennakkoluulojen ehkäi-
semisessä. Helsingissä esimerkiksi kulttuurikeskus Stoa 
on järjestänyt musiikkitapahtumien ja muotinäytösten 
kaltaisia tapahtumia, joissa pyritään houkuttelemaan 
erilaisia kävijöitä vieraiden kulttuureiden pariin. Tapah-
tumat voivatkin toimia potentiaalisena alustana kult-
tuurienväliselle dialogille. Toisaalta kaupunginosafes-
tivaalien kaltaiset paikalliset tapahtumat edellyttävät 
asukkailta yhteisiä ponnistuksia ja tukevat paikallista 
identiteettiä. Asuinalueiden yhteyteen tulisi siis varata 
sopivia tiloja erilaisille sisä- ja ulkoilmatapahtumille. 
Yleisötapahtumien järjestämisen tulee olla mahdollis-
ta myös muualla kuin kaupunkikeskustoissa.

Järjestettyjen tapahtumien lisäksi positiiviset arkiset 
kohtaamiset edesauttavat ryhmien kykyä elää ja toimia 
yhteisymmärryksessä. Vastaavasti vieraskieliset ryhmät 
tarvitsevat kulttuurisesti soveliaita kohtaamispaik-
koja tavatakseen ja pitääkseen yhteyttä oman yhtei-
sönsä jäseniin. Sosiaalisten ryhmien tapaamiset voivat 
olla osallistujamäärältään huomattavasti pienempiä tai 
suurempia kuin perinteisessä suomalaisessa kulttuuris-
sa ja tapaamispaikkoina voidaan hyödyntää baarien ja 
talosaunojen sijaan esimerkiksi puistoja tai kahviloita. 
Kulttuurienvälisen kohtaamisen mahdollistamiseksi 
kohtaamispaikkojen pitää olla sellaisia, että erilaisista 
kulttuuritaustoista tulevat ihmiset katsovat ne sove-
liaaksi. Esimerkiksi Meri-Rastilassa esiintyi toiveita ni-
menomaan aikuiselle väestölle suunnatuista, alkoholit-
tomista kohtaamispaikoista.

Kuva 42. Tilataideteos Helsingin Arabianrannassa.
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man helppoa aluetta heikosti tunteville, ja toisaalta 
yksityisen ja julkisen tilan selkeä rajaaminen ehkäisee 
kulttuuristen tilan käyttöön liittyvien väärinkäsitysten 
syntymistä.

Sisä- ja ulkotiloissa toteutettavien toimintojen jakautu-
minen eri kulttuureissa juontaa juurensa erityisesti pai-
kallisesta ilmastosta, minkä vuoksi Suomessa monet 
toiminnot ovat keskittyneet viileiden vuodenaikojen 
vuoksi melko voimakkaasti sisätiloihin. Esimerkiksi ruu-
an valmistukseen tarkoitetut tilat sijaitsevat Suomessa 
poikkeuksetta sisällä asunnoissa, kun taas monissa 
kulttuureissa ruokaa valmistetaan paistamisesta ai-
heutuvien käryjen ja voimakkaiden mausteiden käytön 
vuoksi usein ulkotiloissa tai tiiviisti suljettavassa keittiö-
tilassa. Ulkona tapahtuvan ruuan valmistuksen ja ruo-
kailun suosio näkyykin Meri-Rastilassa kesäkuukausina 
juuri yleisessä käytössä olevien grillikatosten suurena 
käyttöasteena. 

Asumisen lisäksi sisä- ja ulkotilan käyttö näkyy myös 
liiketilojen jäsentelyssä ja useissa etelän maiden kult-
tuureissa liiketilat avautuvat katutilaan siten, että 
tuotteita voidaan silmäillä siirtymättä liikkeen yksityi-
seen tilaan. Liikkeet ovat useissa maissa pienempiä ja 
heikommin keskittyneitä kuin Suomessa, mikä tekee 
ostoskokemuksesta erilaisen. Meri-Rastilan työpajois-
sa yhden ryhmän vastauksissa esiintyikin toiveita liike-
tiloista, joihin olisi käynti suoraan katutilasta. Tällainen 
liikkeiden järjestely poikkeaa tyypillisestä länsimaalai-
sesta kauppakeskuksesta, jossa kaikki liikkeet on sijoi-
tettu yhden katon alle omaan, keinotekoisesti luotuun 
mikroilmastoonsa. Toisaalta Meri-Rastilan ideasuun-
nitelmassa hyödynnettiin ulkotilojen kattamista eri 
keinoin, mikä lisää niiden käyttöastetta kylminä ja sa-
teisina kuukausina.

Erilaistuva asuminen

Asuntosuunnittelun merkitykseen integraatiota tukeva-
na tekijänä on perehdytty melko kattavaksi esimerkiksi 
Inari Virkkalan kandidaatintyössä Asuntosuunnittelun 
merkitys maahanmuuttajan kotoutumisessa (2010). 
Tämän vuoksi esimerkiksi asuntojen pohjaratkaisujen 
kehittämiseen ei ole paneuduttu syvällisesti tässä työs-
sä. Aluekehittämisen tasolla erilaistuvaa asumista voi-
taisiin kuitenkin pyrkiä tukemaan esimerkiksi luomalla 
variaatiota talotyyppien jakaumaan. Yhteisöllisten 
kulttuureiden asumistoiveita voidaan huomioida kort-
telitasolla luomalla mahdollisuuksia toisiinsa yhteydes-
sä olevien asuntojen (asuntoklustereiden) mahdollis-

Kulttuuritarjonnan laajentaminen

Ylipäätään paikallista kulttuuritarjontaa tulisi laa-
jentaa käsittämään myös muita kuin suomalaiseen 
kulttuuriin liittyviä tapahtumia, näyttelyitä, työpajoja 
ja taidetta. Tilallisen suunnittelun kautta voidaan luo-
da tiloja kulttuurin tekemiseen ja esittämiseen, ja esi-
merkiksi monikäyttöisen näyttelytilan sijoittaminen 
Meri-Rastilaan luo mahdollisuuksia vaihtuvien, eri kult-
tuureihin liittyvien näyttelyiden luomiseen. Työpajojen 
kautta voidaan luoda asukkaille konkreettisia mahdolli-
suuksia oppia alueen muiden kulttuureiden perinteitä. 
Kaupunkitilaa ajatellen rakennustaiteellisten vaikut-
teiden ammentaminen muista kulttuureista voi toimia 
keinona rikastuttaa alueen rakennettua ympäristöä ja 
lisätä alueen omaleimaisuutta. Myös tilataiteen kautta 
on mahdollista tuoda kaupunkitilaan erilaisia kulttuuri-
sia vaikutteita.

Kulttuurin paikkojen lisäksi eri uskontokuntien hengel-
liset kokoontumispaikat muodostavat kiinnostavan 
tutkimus- ja suunnitteluongelman nykypäivän glo-
baalistuvissa kaupungeissa. Esimerkiksi länsimaisissa 
kaupungeissa sijaitsevat, alun perin muuta tarkoitus-
ta varten suunnitelluissa tiloissa toimivat ”piilotetut” 
moskeijat ovat kohde, jota voisi lähestyä tutkimalla 
esimerkiksi sitä, miten hyvin nämä paikat palvelevat 
tarkoitustaan käyttäjien näkökulmasta. Uskonnolliset 
paikat voivat palvella hengellisten rituaalien lisäksi 
myös muunlaisia tarkoituksia ja ovat esimerkiksi suo-
malaisten seurakuntatalojen tavoin usein myös tapah-
tumien, kohtaamisen ja opettamisen paikkoja. Eri 
kulttuurien hengellisten paikkojen tilasuunnitteluun ja 
rakennustaiteeseen liittyy kuitenkin niin monenlaisia 
erityispiirteitä, ettei niihin ole ollut mahdollisuutta pe-
rehtyä syvällisesti tämän tutkimuksen puitteissa. 

Tilalliset rajapinnat

Sisä- ja ulkotilan tai julkisen ja yksityisen tilan rajapin-
tojen käsittely on kohtuullisen voimakkaasti kulttuuriin 
sidottu ilmiö, mikä käy ilmi tarkastellessa eri maille 
tyypillistä kaupunkitilaa. Tilallisiin rajapintoihin liittyvät 
huomiot nousivatkin esille myös Meri-Rastilan asukkai-
den haastatteluissa. Julkisen ja yksityisen tilan heikko 
rajautuminen koettiin ongelmaksi suojattomissa piha-
tiloissa ja heikosti suojatuissa ensimmäisen kerroksen 
asunnoissa. Puolijulkisten vaihettumisvyöhykkei-
den luominen asuinkortteleissa voisikin mahdollistaa 
asuntojen yksityisyyden entistä paremman säätelyn ja 
edesauttaa turvallisuuden tunnetta. Selkeästi rajatut 
julkiset tilat tekevät orientoitumisesta mahdollisim-
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Kuva 43. Jakomäessä toteutetussa Broda 
-hankkeessa alueen lapset ja nuoret osallis-

tuivat alikulkukäytävän ilmeen uudistamiseen. 
Tilataiteeseen ja kaupunkitilan kustomoimiseen 
liittyvät hankkeet voivat tarjota asukkaille mah-

dollisuuden luoda itsensä näköisiä paikkoja.

tamisen kautta. Laajennetuille perheyhteisöille tulisi 
luoda mahdollisuuksia asua toistensa läheisyydessä. 
Tämä voi olla toimiva ratkaisu, mikäli asukkaat halua-
vat asua esimerkiksi ikääntyvien vanhempiensa tai ai-
kuistuvien lastensa kanssa samassa taloyhtiössä, mutta 
kuitenkin erillisissä asunnoissa. Vastaavasti erilaisten 
korttelikohtaisten sivuasuntoratkaisuiden suunnit-
telu voi luoda mahdollisuuksia asuntojen tarpeenmu-
kaiseen laajentamiseen tai vaikkapa kotimaasta vierai-
levien sukulaisten majoittamiseen. Myös liiketilojen 
ja asuntojen tilallista yhdistämistä voitaisiin pohtia 
pien- ja perheyritysten näkökulmasta.

Opasteet ja orientoituminen

Suomea heikosti osaavien toimijoiden on vaikeaa 
hyödyntää suomenkielisiä opasteita, ja erityisesti hil-
jattain maahan saapuneet voivat kokea liikkumisen 
tämän vuoksi vaikeaksi. Suomalaisen tapakulttuurin 
tuntemuksen puuttuessa olisikin tärkeää, että kaupun-
kitilassa olisi selkeitä visuaalisia viestejä eri paikkojen 
käyttömahdollisuuksista. Kun opasteiden ja kieltojen 
voimaan ei voida luottaa, tulee tilojen olla mahdollisim-
man helposti ymmärrettäviä (Janna Levitt 6.11.2014). 
Mikäli esimerkiksi nurmikolle ei saa astua, tulisi tämä 
viestiä kieltotekstin sijaan rajaavien elementtien tai 
tasoeron avulla. Vastaavasti orientoitumista voidaan 
helpottaa kirjoitettujen opasteiden sijaan visuaalisilla 
maamerkeillä ja selkeästi jäsennellyillä reiteillä.

Kustomoitu kaupunkitila: mahdolli-
suus itseilmaisuun

Mahdollisuus vaikuttaa omaan ympäristöön voi toimia 
asukkaille keinona luoda merkityksellisiä siteitä asuin-
ympäristöönsä ja lisätä tunnetta henkilökohtaisista vai-
kutusmahdollisuuksista. Suunnittelijoiden tulisi pyrkiä 
luomaan muokattavia paikkoja, joista asukkaat voivat 
luoda itsensä näköisiä. Asuntojen kaltaisten yksityisten 
tilojen lisäksi asukkaille voisi tarjota mahdollisuuden 
vaikuttaa myös esimerkiksi korttelipihojen, puutar-
hapalstojen ja liiketilojen ulkonäköön. Esimerkiksi 
liiketilojen ilmettä ja esillepanoa ei tulisi säädellä liian 
jäykillä määräyksillä. Myös viljelypalstat voivat tarjota 
arvokkaan mahdollisuuden luoda oma yksilöllinen tila 
kodin ulkopuolelle.

Tilojen ilmettä ja käyttötarkoitusta voidaan muuttaa 
esimerkiksi erilaisten kevytrakenteisten, väliaikais-
ten tilaratkaisujen avulla, jotka voivat olla asukkaiden 
itse kustomoimia. Yhteisöllisten työpajojen avulla 

voidaan tuottaa tilataideteoksia, kuten on tehty esi-
merkiksi Helsingin Lähiöprojektin Broda –hankkeessa 
Jakomäessä (kuva 43). Samoin esimerkiksi sallitut graf-
fitiseinät voivat olla toimivia keinoja luoda kaupunkiin 
alustoja vapaalle itseilmaisulle.



84  I  MAAILMA KYLÄSSÄ MERI-RASTILASSA - näkökulmia monikulttuuristen asuinympäristöjen kehittämiseen

5.2 Meri-Rastilan 
vuorovaikutusprosessin 
yhteydessä opittua

Vuorovaikutteinen suunnittelu on aikaa vievä mutta 
hedelmällinen tapa lähestyä alueellisia kehittämis-
hankkeita. Konkreettisen vuorovaikutusprosessin 
suunnittelu ja toteutus antoi tässä diplomityössä en-
sikäden mahdollisuuden tutustua vuorovaikuttamisen 
todelliseen problematiikkaan. Suurimmalle osalle 
työpajojen osallistujista kyseessä oli ensimmäinen 
kaupunkisuunnitteluun liittyvä vuorovaikutustilanne. 
Vieraskielisten asukkaiden kanssa toimiminen tuo 
vuorovaikutushankkeeseen omat erityispiirteensä. 
Juuri asukkaiden tavoittaminen, kielelliset rajoitteet ja 
asukkaiden tutustuttaminen vuorovaikutustilanteisiin 
muodostivat Meri-Rastilan hankkeen kohdalla oman-
laisiaan haasteita. Toisaalta kaikkien työpajoihin osal-
listuneiden asukkaiden kanssa oli helppo keskustella 
ja he vaikuttivat aidon kiinnostuneilta asuinalueensa 
kehittämisestä. 

Tarkoituksenmukaisimpien vuorovaikutusmenetelmien 
löytäminen vaatii vielä jatkokehittelyä, mutta ainakin 
käytössä olleet teemakortit tuntuivat toimivalta me-
netelmältä viedä keskustelua eteenpäin. Useamman 
työpajan järjestäminen samalla ryhmälle oli toimiva 
keino syventää ymmärrystä asukkaiden toiveista. Pi-
dän kiinnostavana menetelmänä myös kaavakävelyn 
tapaista lähiympäristöön suuntautuvaa kävelyretkeä, 
jota ei kuitenkaan ehditty toteuttaa tämän diplomityön 
puitteissa. 

Vieraskielisten ryhmien osallistaminen vaatii tavallis-
ta enemmän resursseja, sillä haastateltavien ryhmien 
tulee olla kooltaan pieniä ja eri kieliryhmiä joudutaan 
tavoittamaan ja lähestymään erikseen, mikäli alueella 
ei ole olemassa varsinaista yhteistä foorumia. Vuoro-
vaikutuksen järjestäminen voi vaatia tavallista enem-
män etukäteisjärjestelyjä, kuten tulkin palkkaamisen ja 
tutustumisen eri ryhmien tapakulttuuriin. Tämän vuoksi 
suunnitteluviranomaiset voisivat pyrkiä tekemään yh-
teistyötä niiden tahojen kanssa, joilla on ennestään 
tietoa ja kontakteja alueen vieraskielisiin ryhmiin. 
Kaupunkisuunnittelusta vastaavat viranomaiset voisi-
vat toimia yhteistyössä esimerkiksi tutkijoiden kanssa, 
jolloin vuorovaikutus ei rasita suhteettomasti suunnit-
telijoita. Toisaalta saavutettuja tuloksia voidaan näin  
hyödyntää yksittäistä hanketta laajemmin. Esimerkiksi 
Meri-Rastilaan kohdistuvassa kaupunkiuudistushank-
keessaan kaupunkisuunnitteluvirasto voi toivottavasti 

hyödyntää tässä tutkimuksessa havaittuja löydöksiä.

Keskeiseksi kysymykseksi vuorovaikutushankkeessa 
nousi myös asukkaiden motivoiminen ja vuorovaiku-
tuksen ylläpitäminen koko suunnitteluhankkeen ajan. 
Vuorovaikutusprosessi vahvisti käsitystäni siitä, että 
asukkaita tulisi pyrkiä osallistamaan suunnitteluhank-
keeseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Esi-
merkiksi Helsingin Lähiöprojektin helmikuussa 2015 to-
teuttamassa Rastilan Rieha –tapahtumassa asukkaille 
annettiin mahdollisuus muokata ja ehdottaa Meri-Ras-
tilan kaupunkiuudistushankkeelle tavoitteita jo ennen 
kuin hanketta oli viety varsinaiseen OAS-vaiheeseen. 
Tavoitteiden määrittely yhdessä asukkaiden kanssa luo 
mahdollisuuden ohjata suunnitteluhankkeen suuntaa 
melko voimakkaasti jo hankkeen alkuvaiheessa. Vie-
raskielisen väestön kohdalla oli lisäksi tärkeää välittää 
tietoa suomalaisesta kaavoitusjärjestelmästä ja asuk-
kaiden vaikutusmahdollisuuksista. Näin asukkaat voi-
vat ymmärtää vuorovaikuttamisen tavoitteet ja oman 
panoksensa merkityksen hankkeen lopputulokseen. 
Asukkaita tulisi tiedottaa ja tapaamisia tulisi järjestää 
koko hankkeen ajan ja asukkaiden tulisi kyetä näke-
mään vuorovaikutusprosessin vaikuttavuus myös val-
miissa tilallisessa lopputuotteessa. Vuorovaikutustyö-
pajojen lisäksi asukkaat voivat osallistua hankkeeseen 
esimerkiksi kohdealueella järjestettävien tapahtumien 
kautta. Ennen varsinaisen hankkeen toteuttamista 
asukkaat voivat osallistua erilaisten väliaikaisten käyt-
tötarkoitusten ideoimiseen ja toteuttamiseen kohde-
alueella.
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Yhteenveto: keskeiset näkökulmat monikulttuuristen 
asuinalueiden kehittämiseen

1 2 3

Vuorovaikutteisen suunnitte-
luprosessin hyödyntäminen ja 
kehittäminen, alueen asukkai-
den kokemusten ja hiljaisen 

tiedon hyödyntäminen.

Resurssien kohdentaminen 
monikulttuuristen lähiöiden 
kehittämistä koskeviin hank-

keisiin.

Joustavat ja monikäyttöiset 
sisä- ja ulkotilat.

4 5 6

Alueellisten tapahtumatilojen 
ja arkisten kohtaamispaikko-

jen luominen ja kehittäminen.

Kulttuurin tilojen määrän 
lisääminen ja näiden tilojen 

kehittäminen.

Tilallisten rajapintojen käsit-
tely kulttuuriset tottumukset 

huomioonottaen.

7 8 9

Asuntotarjonnan monipuolis-
taminen erilaisten perheyksik-

köjen näkökulmasta.

Alueen helppo hahmotet-
tavuus ja orientoitumisen 

tukeminen, helppolukuiset, 
visuaaliset opasteet.

Asukkaiden vaikuttavuuden 
tunteen tukeminen muo-

kattavien, “kustomoitavien” 
julkisten tilojen kautta.
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dyntää esimerkiksi kappaleessa 3 esitetyn temaattisen 
kysymyspatteriston kaltaista aineistoa.

Detaljisuunnittelu

Tässä työssä esitetyssä Meri-Rastilan ideasuunnitel-
massa on pysytelty konseptimaisen suunnitelun ja 
alueellisen visioinnin tasolla ja esimerkiksi joustavien 
liike- ja yhdistystilojen, laajennetuille perheyhteisöille 
soveltuvien asuntoratkaisujen ja kustoimointimahdol-
lisuuksia tarjoavien julkisten tilojen detaljisuunnittelu 
tarjoaisi kiinnostavia haasteita jatkosuunnittelua aja-
tellen.

Toteuttaminen ja toimintamallit

Monikulttuuristen asuinympäristöjen kehittämisessä 
on tilallisen suunnittelun lisäksi pitkälti kyse uudenlais-
ten toteuttamis- ja toimintamallien tutkimisesta. Mo-
nipuolistuvia asukasprofiileja tarkoituksenmukaisesti 
palvelevien palvelutilojen kehittäminen on kaupungin 
eri toimijoiden yhteistyötä vaativa haaste. Myös alu-
eellisen pienyrittäjyyden tukemisessa on sopivien ti-
lojen tarjoamisen lisäksi kyse pitkälti uudenlaisia liike-
toimintamalleja mahdollistavasta toimintaympäristön 
luomisesta. 

Lopuksi

Laadukas lähiympäristö on yhteinen toive

Meri-Rastilassa haastateltujen suomalaisten, venäläis-
ten ja somalinkielisten ryhmien asuinaluetta koskevis-
sa toiveissa oli useita yhteneväisyyksiä ja tärkeimmiksi 
kehityskohteiksi nostettiin samantyyppisiä asioita. Vas-
taavasti esimerkiksi täydennysrakentamiseen suhtau-
duttiin varauksellisesti kaikissa ryhmissä. Meri-Rastilan 
ideasuunnitelmassa onkin hyödynnetty useita suun-
nitteluratkaisuja, jotka edustavat laadukkaan kaupun-
kisuunnittelun yleisesti tunnettuja piirteitä. Tällaisia 
ovat esimerkiksi asumisen, kaupallisten toimintojen 
ja julkisten toimintojen korttelikohtainen sekoittami-
nen ja kävelyä ja kevyttä liikennettä tukevan ympä-
ristön luominen. Kuten edellä esitetyistä huomioista 
käy ilmi, on monikulttuuristen alueiden kehittämisessä 
lopulta kyse asukkaiden kulttuuritaustallisen erilaisuu-
den sijaan ylipäätään monipuolistuvien asukasprofiili-
en huomioonottamisesta. Kaikkia asukasryhmiä tulisi 
pyrkiä kuulemaan tasapuolisesta huolimatta siitä, että 
ryhmissä esiintyi ainakin tässä tutkimuksessa runsaasti 
yhteneviä toiveita. Kaupunkisuunnittelussa tulisi irrot-
tautua liiallisesta yleispätevyydestä, säätelystä ja te-
hokkuusajattelusta, ja tiedostaa ympäristön merkitys 
asukkaiden hyvinvointiin. Tärkeäksi teemaksi nousee 
ylipäätään riittävien resurssien sijoittaminen monikult-
tuuristen lähiöiden uudistamiseen alueellisen ja kult-
tuurisen eriarvoistumisen ehkäisemiseksi.

Jatkosuunnittelun suuntaviivoja

Vuorovaikutusprosessin kehittäminen

Diplomityön rajauksen puitteissa tässä työssä on voi-
tu käsitellä monikulttuuristen asuinympäristöjen ke-
hittämistä vain muutamista näkökulmista, ja aiheessa 
on vielä runsaasti aihetta jatkotutkimukselle. Koska 
Meri-Rastilan tapauksessa onnistuttiin tavoittamaan 
melko homogeeninen ryhmä pienten lasten vanhem-
pia, olisi kiinnostavaa haastatella laajemmin eri ikäisiä 
ja eri mittaisen ajanjakson Suomessa oleskelleita maa-
hanmuuttajia. Myös eri maista ja maanosista saapu-
neiden asukkaiden haastatteleminen tätä tutkimusta 
laajemmin voisi laajentaa käsitystä siitä, miten ryhmien 
toiveet eroavat tai muistuttavat toisiaan. Vasta asukkai-
den arkeen tutustumalla voidaan arvioida, kuinka hyvin 
nykyiset asuinalueemme mahdollistavat ja palvelevat 
erilaisia elämisen malleja. Asuinympäristön toimintoi-
hin liittyvien toiveiden kartoittamisessa voidaan hyö-

Kuva 44. Näkymä saavuttaessa liikekeskukseen 
Rastilan metroaseman suunnasta.
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Näkökulmia monikulttuuristen asuinympäristöjen kehittämiseen: case Meri-Rastila

Suomi on monikulttuurisuuteen liittyvän kansallisen ja 
kaupunkikohtaisen strategiatyönsä osalta varhaisessa 
vaiheessa verrattuna maihin, joilla on pidempi ja voi-
makkaampi kulttuurillisen sekoittumisen historia. Moni-
kulttuurisuus ei ole suomalaisessa päätöksenteossa vielä 
toistaiseksi kovin voimakkaasti tiedostettu ilmiö. Aihee-
seen liittyvä julkinen keskustelu on toistaiseksi keskitty-
nyt lähinnä saapuvien maahanmuuttajien kiintiöihin sen 
sijaan, että pohdittaisiin perusteellisesti maassamme jo 
oleskelevien maahanmuuttajataustaisten asukkaiden 
tarpeita ja toimintamahdollisuuksia. Lapintien (2014) 
mukaan maahanmuuttajat kyllä tunnistetaan esimerkik-
si maakuntakohtaisissa strategioissa, mutta kysymystä 
ei ole tarkasteltu lainkaan maankäytön näkökulmasta. 
Muuttoliikkeen kiihtymisestä kertovien tilastojen valossa 
aihetta ei kuitenkaan voida enää sivuuttaa. 

Viimeisten vuosikymmenien aikana kansainvälinen muut-
toliike on monipuolistunut ja moninkertaistunut. Yksi 
myöhäismodernin kulttuurin ominaispiirteistä on, että ih-
miset asettuvat ainakin väliaikaisesta asumaan muualle, 
kuin kotimaahansa. Suomi on perinteisesti nähty muut-
toliikkeen kehyksessä ennemmin lähtö- kuin tulomaana, 

ja Suomen kansainvälistyminen onkin tapahtunut jonkin 
verran hitaammin suhteessa muihin Euroopan maihin. 
Suomen ulkomaalaistaustainen väestö on kuitenkin kas-
vanut nopeasti erityisesti 1980-luvun jälkeen, ja vuonna 
2012 Suomessa asui jo noin 195 500 ulkomaan kansalaista  
(Sisäasiainministeriö 2012).  

Kansainvälisyyden ja liikkuvuuden lisääntyminen näkyy 
Suomessa erityisesti väestöprofiilin diversiteetin kasvu-
na ja tästä seuraavana tarpeiden ja toiveiden eriytymise-
nä. Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta asuinalueiden 
suunnitteluun kohdistuu tämän kehityksen seurauksena 
uudenlaisia vaatimuksia (Ilmonen 2002, s. 68). Mäenpään 
(2008, s. 41) mukaan monikulttuuristuminen voidaan näh-
dä jopa asumisen keskeisimpänä tulevaisuudennäky-
mänä. Maahanmuuttajat saapuvat Suomeen mukanaan 
omat kulttuuriset piirteensä ja asumista koskevat prefe-
renssinsä, minkä vuoksi tulevaisuuden kaupunkikehityk-
sen ohjaaminen vaatii uudenlaisen urbanismin käsityksen 
omaksumista. Rakennuttajien ja suunnittelijoiden tulisi 
reagoida demografiseen kehitykseen monipuolistamalla 
tuottamaansa asuntotarjontaa esteettisen ja kulttuurisen 
laadun osalta (Knuuti 2002, s. 68). Lapintie (2014) toteaa, 

että pääkaupunkiseudulla suunnitellaan ja toteutetaan 
tulevina vuosikymmeninä laajamittaisia aluerakentamis-
hankkeita palveluverkostoineen, mutta suunnittelijoilla ei 
ole laajaa kiinnostusta tutkia sitä, ketkä näillä alueilla tule-
vaisuudessa asuvat, ja mitä he asuinalueiltaan odottavat. 

Tässä diplomityössä etsitään keinoja saada tietoa erilais-
ten etnisten vähemmistöjen asuinympäristöä koskevista 
toiveista. Toisena tärkeänä näkökulmana tutkitaan tapoja 
soveltaa näitä toiveita ja tarpeita konkreettisiksi suunnit-
teluratkaisuiksi lähiöparantamista koskevissa hankkeissa. 
Diplomityön ensisijainen tutkimuskysymys on määritetty 
seuraavasti:
 

Miten kaupunkisuunnittelijat voivat vastata 
asukkaiden ja toimijoiden erilaisiin tarpeisiin 
ja toiveisiin monikulttuurisia asuinympäristöjä 
koskevissa kaupunkiuudistushankkeissa?

yli 30 000

10 000 - 30 000

5 000 - 10 000

1 000 - 5 000

500 - 1 000

Kuva 1. Suomessa asuva väestö syntymämaan mu-
kaan vuonna 2010. 
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Taustaa: monikulttuurisuus ja asuinympäristö

integraatio assimilaatio

separaatio marginalisaatio

KYLLÄ EI

KYLLÄ

EI

Arvostetaanko oman ryhmän kulttuuri-
piirteitä ja identiteettiä?

Arvostetaanko vuorovai-
kutussuhteita muihin ryh-
miin?

Kuva xx. Akkulturaatiostrategiat.

Kuva xx. Vieraskielinen väestö Helsingin seudulla 2000–2013 ja ennusteen mukaan vuoteen 2030. 

MERI-
RASTILA

Itäkeskus
Vuosaari

Rautatien-
tori

Mitä?

• Meri-Rastilan alueellinen kehittäminen nykyisten 
asukkaiden tarpeita vastaavaksi

• Meri-Rastilan positiivisen identiteetin vahvistami-
nen ja alueellisen houkuttelevuuden lisääminen

• monikulttuurisuuden hyödyntäminen alueen voi-
mavarana

Miksi?

• Meri-Rastila on kokenut rakentamisensa jälkeen 
merkittävän demografisen muutoksen

• alueen sosiaaliset ongelmat saattavat kasaantua, 
jos alueen kehityssuuntaa ei saada muutettua

• alueella asuu paljon niin kutsuttuja hiljaisia asukas-
ryhmiä, joiden asuinympäristöään koskevista mieli-
piteistä on vähän tietoa

• Meri-Rastilalla on ainutlaatuinen mahdollisuus ke-
hittyä aidosti kansainväliseksi kaupunginosaksi, 
joka voi tarjota asukkailleen mahdollisuuden kult-
tuurisesti rikkaaseen ja yksilölliseen elämäntapaan, 
kulttuurienväliseen kohtaamiseen ja turvalliseen ar-

keen

Kenelle?

• Meri-Rastilan asukkaat ja toimijat
• korostetaan erityisesti ulkomaalaistaustaisen väestön 

näkökulmaa, joka ei ole erityisen vahvasti esillä alu-
een muissa hankkeissa

• paikallisten yhteisöjen toimintamahdollisuuksien tu-
keminen

Miten?

• asukkaiden kokemusten kartoittaminen
• alueen keskeisimpien kehityskohteiden määrittämi-

nen
• alueen kaupunkitilallisen kehittämisen, täydennysra-

kentamisen mahdollisuuksien ja palvelutilojen kehit-
tämisen mahdollisuuksien tutkiminen

Case study: Meri-Rastila

Helsingin kaupungin Tilastokeskuksen mukaan Helsin-
gin vieraskielisten määrä on kasvanut 2000-luvun aikana 
44 000 hengellä, ja vuoden 2013 alussa Helsingissä asui 
yhteensä 73 608 vieraskielistä, eli muita kuin suomen-, 
ruotsin- tai saamenkielisiä. Vieraskielisten osuus Helsin-
gin väestöstä oli vuonna 2013 noin 12 prosenttia. Vieras-
kielisten määrä on siis kasvanut Helsingissä nopeasti, ja 
vuoteen 2030 mennessä vieraskielisen väestön ennuste-
taan Tilastokeskuksen mukaan kasvavan 150 000 henki-
löön eli yli 20 prosentin osuuteen kaupungin väestöstä. 
Vuoteen 2030 mennessä vieraskielisen väestön kasvun 
ennustetaan muodostavan jopa 72 prosenttia koko Hel-
singin väestönkasvusta. (Helsingin kaupungin Tilastokes-
kus 2013.)

Maahanmuuttajat saapuvat Suomeen hyvin erilaisista 
lähtöoloista tuoden mukanaan oman kulttuurinsa ar-
voja ja käyttäytymismalleja (Maununaho 2006, s. 11). 
Maahanmuuttajien läpikäymää vieraan maan kulttuu-
riin sopeutumista kutsutaan kotoutumisen prosessiksi, 
joka viittaa maahanmuuton jälkeiseen henkiseen ja in-
stitutionaaliseen muutosprosessiin (Virtanen 2005, s. 8). 
Integroitumista tukeva ympäristö muodostuu monista 
elementeistä. Rinkisen (2010, s.  68) mukaan asumisolot 
muodostuvat kohtuullisen kielitaidon omaksumisen 
ja työn saannin jälkeen tärkeimmäksi kotoutumista 
edistäväksi tekijäksi maahantuloperusteesta riippu-
matta.

104 TUTKIMUKSIA 2011:2

seen valitulla aluejaolla, joka Helsingissä 
pilkkoutuu muita kaupunkeja tarkemmak-
si. Osa-alueittain tarkasteltuna Helsingin 
suurin vieraskielisten absoluuttinen kes-
kittymä löytyy Kontulasta, jossa asui vuo-
den 2009 alussa 4,2 prosenttia Helsingin 
vieraskielisestä väestöstä. Maahanmuutta-
jataustaisten asumiskeskittymät ja orasta-
vat keskittymät ovatkin Helsingissä ennen 
kaikkea suhteellisia. Espoossa ja Vantaalla 

vieraskielisten alueelliset keskittymät ovat 
sen sijaan samanaikaisesti sekä suhteelli-
sia että absoluuttisia keskittymiä. 

Kuva 15 osoittaa pääkaupunkiseudun 
jakautuneen vieraskielisten osuuden mu-
kaan suhteellisen selkeisiin alueellisiin 
vyöhykkeisiin. Maahanmuuttajataustais-
ten asumiskeskittymät (aluetyyppi 1, tästä 
lähtien tekstissä A1) sijaitsevat saarekkei-
na eri puolilla pääkaupunkiseutua. Ne ovat 

Kuva 15. Vieraskielisten osuus pääkaupunkiseudun pienalueilla 1.1.2009 (Tilastokeskus: 
tutkimusaineisto).
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Kuva xx. Vieraskielisten osuus pääkaupunkiseudun pienalueilla 1.1.2009
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Skenaario: Meri-Rastila vuonna 2050

Meri-Rastilan visio

“ Meri-Rastilan visiossa on muotoiltu yleispiirteinen kuvaus 
siitä, minkälaisia erityispiirteitä Meri-Rastilalla toivotaan 
olevan vuonna 2050. Visiossa on eritelty alueen pitkän 
aikajänteen kehittämisen kannalta oleellisimmat teemat.  
Valittujen teemojen ilmentämiseksi Meri-Rastilan ensim-
mäiseksi pilottihankkeeksi esitetään liikekeskuksen alu-
een uudistamista. Liikekeskuksen alueen uudistaminen 
on alueellinen lippulaivaprojekti, joka toimii Meri-Rastilan 
tulevan kehittämisen suunnannäyttäjänä. Pilottihankkeen 
kautta tavoitellaan samantyyppistä päämäärää, kuin alu-
eellisilla kaava- ja rakennusmääräyksillä, mutta alueen ke-
hittäminen lippulaivahankkeen kautta keskittyy säätelyn 
ja rajoittamisen sijaan alueen ja sen toimintojen potenti-

aalin esille nostamiseen. Uusi liikekeskus toimii alueen sy-
dämenä ja päivittäisen kohtaamisen paikkana. Luonteel-
taan liikekeskus on sekoittunut hybridikortteli, johon on 
sijoitettu myös asumista. 

Uudistetun liikekeskuksen lisäksi suunnitelmassa on tut-
kittu yleispiirteisesti alueen täydennysrakentamisen mah-
dollisuuksia, reittiverkoston selkiyttämistä ja julkisten 
ulkotilojen jäsentelyä. Nämä tutkielmat luovat kehyks-
en liikekeskuksen alueen suunnittelulle. Laajemmassa 
tarkastelussa tutkitaan erityisesti Meri-Rastilan kaupunkira-
kenteen ja lähivuosina rakentuvan länsirannan alueen ke-
skinäisiä yhteyksiä.

ERILAISTUVA 
ASUMINEN

Uudenlaiset asumiskult-
tuurit edellyttävät alueen 
asuntotarjonnan laadul-
lista monipuolistamista. 
Asuntotarjonnassa voidaan 
kiinnittää huomiota myös 
suurempien perheyhteisöi-
den toiveeseen asua tois-
tensa lähellä tai esimerkiksi 
liiketilojen ja asuntojen 
yhdistelmien mahdollista-
miseen.

PIENYRITTÄJYYS

Alueella on kiinnostusta 
pienyrittäjyyteen, ja yrittä-
jyys voikin toimia alueen 
toimijoille toimeentulo-
keinona, tapana kiinnittyä 
yhteiskuntaan ja keinona 
luoda alueelle entistä mo-
nipuolisempaa palvelutar-
jontaa.

VAHVAT PAIKALLIS-
YHTEISÖT

Meri-Rastilassa on useita 
aktiivisia maahanmuuttaja-
ryhmien yhdistyksiä, sekä 
muita yhdistyksiä. Yhdistyk-
set tarjoavat alueen asuk-
kaille arvokkaita palveluja ja 
sosiaalisen verkoston. Yh-
distysten toimintaa voidaan 
tukea tarjoamalla niille 
soveliaita tiloja ja edesaut-
tamalla yhdistystenvälistä 
tietotaidon jakamista.

KULTTUURISET 
KOHTAAMISET

Alueella tulee olla paikkoja, 
joissa asukkailla on mah-
dollisuus tavata toisiaan. 
Kohtaamispaikkojen tulee 
olla erilaisten asukasryhmi-
en näkökulmasta soveliaita 
ja helposti saavutettavia. 
Alueella tulee olla paikkoja 
myös erilaisten suurempien 
yleisötapahtumien järjestä-
miseen.

ASUMISTA 
LIIKEKESKUKSEN 

YHTEYDESSÄ

BASAARI YHDISTYSHAUTOMO UUDISTETTU 
TAPAHTUMATORI

UUDEN LIIKEKESKUKSEN ALUE PILOTTIHANKKEENA

Meri-Rastilan liikekeskuksen alueen kehittäminen toimii vision tärkeimpiä teemoja ilmentävänä 
lippualaivahankkeena, joka osoittaa suuntaa alueen tulevalle kehitykselle. Liikekeskus on toimin-
noiltaan asumista, kaupallisia toimintoja ja ei-kaupallisia palveluita käsittävä hybridirakennus, ja se 
on alueen toiminnallinen sydän. 

Vision teemoihin liittyvät suunnitteluratkaisut

Metodit

M

Meri-Rastilan alue 
määritetään yleiskaa-
vassa asuinalueeksi

Vuosaarta aletaan 
rakentaa

90-luvun lama, Helsinki 
vastaanottaa 1. merkit-
tävän pakolaisaallon. 
Meri-Rastilan rakenta-
minen alkaa.

Meri-Rastilaan on ra-
kennettu runsaat 2000 
asuntoa, ensimmäiset 
asukkaat ovat muutta-
neet alueelle.

Rastilan metroasema 
avataan

länsirannan osayleis-
kaavaehdotus nähtä-
ville

Helsingin design-
pääkaupunki -vuosi, 
OURCity -hanke Meri-
Rastilassa

Lähiöprojektin ja 
KSV:n kaupunkiuudis-
tushanke

1987

1964

Meri-Rastilan asema-
kaava saa lainvoiman.

1989

1990

1994

1998

2013

2012 2014

Demografinen muutos: 
vieraskielisen väestön määrä 
Meri-Rastilassa on kasvanut 
10,5 prosentista 33 prosent-
tiin vuosien 1994 ja 2014 
välillä.

Meri-Rastilan 

tärkeimmät vaiheet

kaupunkiuudistushank-
keen toteuttaminen 
alkaa

2016
pikaraitiotieyhteys 
avataan

2028*

Meri-Rastilan uudistu-
nut lähipalvelukeskus 
ja tapahtumatori ava-
taan

2020*

kohti visiota 2050 2050

Meri-Rastilan asukas-
määrä ylittää 10 000 
asukkaan rajapyykin

2038*
Helsingissä asuu yli 
150 000 vieraskielistä 
asukasta

2030

Meri-Rastila on omaleimainen 
kaupunginosa ja huokuttele-
va palvelukeskittymä, jonka 
erikoispalveluita tavoitellaan 
myös muualta Vuosaaresta

2035*

Meri-Rastila on hyvin 
verkostoitunut, moni-
kulttuurinen kaupun-
kikylä

2045*

* visiota varten esitettävä, arvioitu kuvitteellinen vuosiluku

Visio 2050
“Vuonna 2050 Meri-Rastila on elävä, aidosti 

kansainvälinen kaupunginosa. Meri-Rastila tar-
joaa asukkailleen mahdollisuuden yksilölliseen 

ja kulttuurillisesti rikkaaseen elämäntapaan. 
Alueella on monia mahdollisuuksia pienyrittäjil-
le. Alueen voimavara ovat monipuoliset, vah-
vat paikallisyhteisöt, jotka välittävät tietotaitoa 

toisilleen.”

Palvelut ja 
yrittäjyys

Kaupunkikuva 
ja julkiset tilat

Yksilöllinen 
asuminen

Yhdistykset

shared space: 
kävelykeskusta

saapumisen 
korostaminen

joustavat liiketilat 
pienyrittäjille

lisää katettua 
ulkotilaa

asuntotarjonnan 
monipuolistaminen

asumismahdollisuudet 
laajennetuille perheyh-

teisöille

vuokrattavat 
yhdistystilat

ostoskeskuksen kor-
vaaminen ostoskadulla, 

basaarilla

länsirannan ja nykyiset 
Meri-Rastilan alueen 

nivominen yhteen

perheystävällisyys

inhimillinen mittakaava, 
tunnistettavuus (”Minä 

asun täällä”)

uudenlainen ostoskes-
kus, jossa myös ei-kau-

pallisia palveluja

lisää kulttuuri-
palveluja

1. kerrosten aktivoimi-
nen liike- ja yhdistysti-

loiksi

tilataide

yhdistelmä asunto + 
liiketila

mahdollisuus yksityi-
syyden säätelyyn

edullisuus

yhdityshautomo

uudet toiminnot ja pal-
velut: liikuntapalvelut, 

uimaranta jne.

istutukset ja 
vesiaiheet



98  I  MAAILMA KYLÄSSÄ MERI-RASTILASSA - näkökulmia monikulttuuristen asuinympäristöjen kehittämiseen

Liite 1: 
Planssipienennökset



MAAILMA KYLÄSSÄ MERI-RASTILASSA - näkökulmia monikulttuuristen asuinympäristöjen kehittämiseen   I  Diplomityö, syksy 2015   I  Vilma Autio  4/8

Somaliyhteisö

> alueen suurin kieliryh-
mä kotimaisten kielten 
jälkeen
> Rastilan somalivanhem-
mat ry

Venäjänkielinen yh-
teisö

> alueen toiseksi suurin 
vieras kieliryhmä
> Klubok ry
> toiminta-alueena Vuo-
saari

Lapset ja nuoret

> alueella paljon lapsia ja 
nuoria
> julkisten ulkotilojen 
aktiivisia käyttäjiä

Alueen yrittäjät

> alueella jonkin verran 
etnisiä erikoispalveluita 
tarjoavia yrityksiä

Pro Meri-Rastila

> aktiivinen asukasyhdistys
> mukana OUR City han-
keessa
> olleet proaktiivisia alueen 
kehittämistä koskevissa 
hankkeissa

Muut käyttäjät

> erityisesti Meri-Rastilan 
ulkoilualueita käytetään 
myös muiden Vuosaare-
laisten toimesta

Sosiaali- ja nuoriso-
toimi

> paljon kokemuspohjaista 
tietoa alueesta

OUR City-hankeen 
suunnittelijat

> Aalto-yliopiston tutkijat
> aikaisempia kokemuksia 
alueella työskentelystä

KSV ja Helsingin 
Lähiöprojekti

> toimivat alueella kau-
punkiuudistuhankkeen 
puitteissa

Tärkeät paikat Mitkä paikat koet tärkeimmiksi/merkityksek-
käimmiksi? Missä vierailet usein?

Miellyttävät/epämiellyt-
tävät paikat

Mikä on suosikkipaikkasi alueella? Missä vie-
railua vältät? Mistä luulet sen johtuvan?

Asuntojen/pihojen sovel-
tuvuus

Miten asuntosi ja taloyhtiösi piha vastaavat 
asumiseen liittyviin toiveisiisi? Minkälaisissa 
asunnoissa olet asunut aikaisemmin? Mitä ha-
luaisit muuttaa asunnossasi? Mitä mieltä olet 
alueen rakennusten laadusta ja ulkonäöstä?

Lapset ja nuoret Onko alueella sopivasti leikkipaikkoja lapsille 
ja ajanviettopaikkoja nuorille? Onko alue tur-
vallinen lapsille ja nuorille?

Kaupat ja palvelut Vastaavatko alueen palvelut tarpeitasi? Mitä 
alueen palveluita käytät aktiivisesti, minkälai-
sia palveluita haet alueen ulkopuolelta? Mitä 
palveluita toivot alueelle?

Ajanvietto- ja kohtaamis-
paikat

Onko alueella sopivia ajanviettopaikkoja? 
Missä tapaat tuttaviasi? Missä alueen eri 
asukkaat viettävät aikaa, keskittyvätkö tietyt 
käyttäjäryhmät tiettyihin paikkoihin?

Harrastusmahdollisuudet 
ja ulkoilu

Onko alueella riittävästi ulkoilu- ja virkistys-
mahdollisuuksia? Mitä mieltä olet virkistysalu-
eiden laadusta/toiminnallisuudesta/siistey-
destä/turvallisuudesta?

Juhlat ja kokoontuminen Missä vietät vuoden kiertoon kuuluvia juhlia? 
Missä kokoonnut, jos mukana on suurempi 
joukko ihmisiä? Missä alueen yhdistykset ko-
koontuvat? Järjestetäänkö alueella suurempia 
yleisötapahtumia?

Uskonnolliset paikat Missä alueen uskonnolliset yhteisöt kokoon-
tuvat? Miten kokoontumispaikka palvelee 
tarkoitustaan?

Turvallisuus Koetko olosi turvalliseksi alueella valoisan/
pimeän aikaan? Ovat tietyt alueet levotto-
mampia kuin toiset? Oletko kokenut olosi 
turvattomaksi tietyssä paikassa? Miten alueen 
turvallisuutta voisi lisätä? Onko alue turvalli-
nen jalankulkijoille ja pyöräilijöille?

Kulttuuri näkyy alueella Kenen kulttuurillinen ilmaisu näkyy alueella? 
Näkyykö monikulttuurisuus alueen kaupunki-
kuvassa tai tapahtumatarjonnassa? Minkä-
lainen on alueen kulttuuritarjonta? Miten 
kulttuuritarjontaa voisi kehittää? 

Kuva xx. Pienryhmätyöskentelyn pohjana hyödynnetyt teemat. Laadittu mukaillen  Wood & 
Landry 2009, s.  352-356.

Näkökulmia suunnitteluprosessiin

Osalliset

Metodit

Kuva 23. Meri-Rastilan vaihtoehtoisen ideasuunnitel-
man tärkeimmät näkökulmat.

MERI-RASTILAN  
IDEASUUNNITELMA

Opportunistisuus
Vähemmistöjen 

näkökulma

Ajallinen näkökulma ja 
vaikutusten arviointi

Moniäänisyys

Paikan 
merkityksellisyys

Meri-Rastilan tapausesimerkin tavoitteena on tuottaa 
alueen asukkaiden näkemyksiin pohjautuvia, vaihtoeh-
toisia suunnitteluratkaisuja Meri-Rastilan kaupunkiuudis-
tushankkeen tueksi. Tapausesimerkki edustaa näiltä osin 
vähemmistöjen näkökulmaa korostavan asianajosuunnit-
telun periaatteita. Toisena tärkeänä lähtökohtana vuoro-
vaikutusprosessista on pyritty luomaan mahdollisimman 
moniääninen ja suunnitelmaan on pyritty sovittamaan 
erilaisten yhteisöiden näkökulmia. Vuorovaikutuksen ai-
kana ei ole tavoiteltu tieteellisesti pätevien tutkimustu-
losten tuottamista, vaan ensisijaisesti Meri-Rastilassa tällä 
hetkellä toimivien ryhmien asuinympäristöään koskevien 
kokemusten ja toiveiden kartoittamista ja tulosten kiinnit-
tämistä lähiympäristön paikkoihin. Suunnitelmassa Meri-
Rastilan paikalliset erityispiirteet on pyritty näkemään 
suunnitteluongelman sijaan alueen voimavarana.  Suunni-
telmaan liittyvässä Meri-Rastilan ajallisessa tarkastelussa 
on pyritty analysoimaan ehdotettujen suunnitteluratkai-
sujen kauaskantoisia vaikutuksia.

Meri-Rastilan vision teemoja tukevien suunnitteluratkai-
sujen muotoilemiseksi ideasuunnitelmaa on työstetty 
yhteistyössä alueen asukasryhmien kanssa. Monikulttuu-
risen Meri-Rastilan vision kehittämisen kannalta tärkeim-
miksi tavoitteiksi on määritelty tässä case studyssä ohessa 
esitetyt näkökulmat.

Monikulttuurisen Meri-Rastilan vision kannalta keskeisik-
si osallisiksi määritettiin tässä case studyssä alueen eri 
kieliryhmiä edustavat asukkaat, alueelliset maahanmuut-
tajayhdistykset ja alueen etniset yrittäjät. Tärkeiksi tavoi-
tettaviksi osallisiksi listattiin erityisesti alueen suurimpien 
kieliryhmien kuten venäjän- ja somalinkielen edustajat.  
Etnisten vähemmistöjen asuinympäristöään koskevien 
kokemusten lisäksi ideasuunnitelmassa haluttiin tutkia 
erityisesti paikallisten monietnisten verkostojen ja yhdis-
tysten toimintamahdollisuuksien tukemista, minkä vuoksi 
tavoittamisvaiheessa lähestyttiin nimenomaan verkosto-
jen avainhenkilöitä yksittäisten asukkaiden kontaktoimi-
sen sijaan. Vieraskielisten asukkaiden lisäksi myös kan-
taväestöä edustavien asukkaiden kokemukset koettiin 
tärkeäksi vertailukohdaksi. Vuorovaikutuksen yhteydessä 
otettiin lisäksi yhteyttä alueella toimiviin sosiaali- ja nuori-
sotoimea edustaviin viranomaisiin, Helsingin lähiöprojek-
tin suunnittelijoihin ja OURCity –hankkeen aikana alueella 
toimineisiin suunnittelijoihin. 

Maahanmuuttajataustaisten ryhmien menestyksekkääksi 
osallistamiseksi tulisi pohtia sellaisia kommunikaatiokei-
noja, joiden kautta maallikoiden kynnys viestiä mielipi-
teistään olisi mahdollisimman matala. Tällaisten keinojen 
omaksuminen ja vuorovaikutusprosessin fasilitoiminen 
vaatii suunnittelijoilta uudenlaista ammattitaitoa ja kykyä 
kuunnella syvällisesti osallisten esittämiä ajatuksia.

Ryhmissä tapahtuvaa vuorovaikutusta ajatellen on kan-
nattavaa hyödyntää kerhojen ja yhdistysten kaltaisia ole-
massa olevia ryhmiä. Tällaisissa valmiissa ryhmissä ihmiset 
tuntevat toisensa entuudestaan, ja toimiminen on tämän 
vuoksi helpompaa ja tunnelma on vapautuneempi (Rinki-
nen 2004, s. 73). Ryhmäkoko on syytä pitää mahdollisim-
man pienenä mielekkään keskustelun mahdollistamisek-
si (Sandercock 2010, s. 78). Maahanmuuttajataustaisten 
ryhmien kohdalla fasilitaattorin on hyvä tutustua etukä-
teen ryhmän tapakulttuuriin, ja noudattaa sosiaalisissa 
tilanteissa hienotunteisuutta kulttuuristen väärinkäsitys-
ten minimoimiseksi (Rinkinen 2004, s. 73). Kaikki etniset 
ryhmät eivät esimerkiksi pidä valokuvissa esiintymisestä. 
Kulttuurisena ja tarvittaessa kielellisenä tulkkina voi mah-
dollisuuksien mukaan hyödyntää kyseisestä kulttuurista 
tulevaa tukihenkilöä. 

Vuorovaikutusmenetelmien valintaa ajatellen on hyvä 
ottaa etukäteen selvää myös osallistujien kielitaidosta ja 
esimerkiksi pakolaistaustaisten ryhmien kohdalla myös 
osallistujien luku- ja kirjoitustaidosta. Lisäksi tulee ottaa 
huomioon osallisten mahdollinen kokemattomuus virka-
miesten ja muiden asukasryhmien kanssa tapahtuvassa 
vuorovaikutuksessa, sillä kaikissa kulttuureissa ei ole ta-
pana kuulla tavallisia kansalaisia Suomen tavoin (Rinkinen 
2004, s. 54). Tämän vuoksi vuorovaikutustilanteista kan-
nattaa tehdä mahdollisimman kiireettömiä ja pyrkiä luo-
maan luottamuksellista ilmapiiriä.  Rinkisen (2004, s. 126) 
mukaan parhaiksi vuorovaikutusmenetelmiksi maahan-
muuttajien kanssa on näistä seikoista johtuen todettu eri-
tyisesti haastattelut, pienryhmäkeskustelut ja hankkeen 
tavoitteista riippuen myös omaelämänkerralliset mene-
telmät. Rinkinen kannustaa kokeilemaan myös toimijoi-
den kanssa toteutettavaa, strukturoitua kävelykierrosta. 



100  I  MAAILMA KYLÄSSÄ MERI-RASTILASSA - näkökulmia monikulttuuristen asuinympäristöjen kehittämiseen

Liite 1: 
Planssipienennökset



MAAILMA KYLÄSSÄ MERI-RASTILASSA - näkökulmia monikulttuuristen asuinympäristöjen kehittämiseen   I  Diplomityö, syksy 2015   I  Vilma Autio  5/8

Asemanseudun täydentämin-
en
Yleissuunnitelmassa on keskitytty etsimään täy-
dennysrakentamisen ratkaisuja erityisesti käve-
lyetäisyydellä metroasemasta (600m) sijaitseviin 
kortteleihin. Lisärakentamisen lisäksi suunnitel-
man tärkein tavoite on aseman ja Meri-Rastilan 
torin seudun täydentäminen ja uudistaminen.

Erilaistuva asuminen
Alueen asukkaat pitävät Meri-Rastilan suhteelli-
sen matalaa rakentamista hyvänä ominaisuute-
na, mutta toivovat vaihtelua asuntotarjontaan.
Täydennysrakentamisessa on huomioitu vaih-
televat mittakaavat, pienkerrostalokortteleihin 
on sijoitettu mm. townhouse-taloja, joissa on 
suurempia perheasuntoja ja suora ulkoyhte-
ys. Taloyhtiöihin on sijoitettu ulosvuokrattavia 
sivuasuntoja, joita asukkaat voivat varata majoit-
taakseen muualta saapuvia vieraita.

Orientoituminen ja tilalliset 
rajapinnat
Alueen katu- ja puistotiloja ja kaupunkiaukioita 
on pyritty selkeyttämään tilallisesti. Haruspuisto 
on pyritty rajaamaan entistä selvärajaisemmin. 
Tärkeiden julkisten ulkotilojen välisiä yhteyksiä 
on korostettu ja alueen reittiverkostoa on sel-
keytetty. Pihatiloja on pyritty rajaamaan entistä 
suojaisemmiksi ja paikoitusta on siirretty paikoi-
tushalleihin ja pihakansien alle, jotta pihoihin ei 
tule läpiajoa.

Alueen uudet toiminnot
Haastateltujen asukkaiden toiveet liittyivät 
erityisesti alueen virkistys- ja urheilutilojen 
tarjonnan monipuolistamiseen. Meri-Rastilan 
ulkoilualueita käytetään alueen asukkaiden 
lisäksi aktiivisesti myös muiden vuosaarelaisten 
toimesta. Uusi uimaranta ja venevalkama län-
sirannalla ja Haruspuiston uusi liikuntapuisto 
lisäävät erilaisten virkistystoimintojen valikoimaa 
alueella.

Kustomoitu kaupunkitila
Alueelle on pyritty luomaan toimintoja ja paik-
koja, joiden ilmeeseen ja käyttötapaan toimijat 
voivat itse vaikuttaa. Viljelypalstat luovat mahdol-
lisuuden julkiseen tilaan sijoittuvan oman yksi-
tyisen paikan luomiseen. Samoin yhteiset tila-
taidehankkeet luovat asukkaille mahdollisuuksia 
vaikuttaa alueen ilmeeseen.

Alueen painopiste muuttuu 
länsirannan rakentumisen 
myötä
Länsirannan toteutumisen myötä alueen paino-
piste ja keskeisin solmukohta siirtyy kohti van-
han ja uuden alueen nivelkohtaa. Länsirannan 
alueen ja nykyisen Meri-Rastilan alueellista eriy-
tymistä tulee välttää. Liikekeskuksen alue toimii 
alueen yhteisenä kohtaamispaikkana.

Shared space: jaettu katutila
Liikekeskuksen alue, Meri-Rastilan ”sydän” 
määritetään shared space alueeksi, jossa jalan-
kulkijoilla ja kevyellä liikenteellä on etuajo-oi-
keus. Meri-Rastilantien arvioidut liikennemäärät 
huomioiden mahdollista.

Tapahtumatori arkisten 
kohtaamisten paikkana ja ta-
pahtumien näyttämönä
Asukkaat kaipaavat Meri-Rastilaan erityisesti 
elävää kohtaamispaikkaa, jonka kaikki asukaat 
voisivat kokea omakseen. Meri-Rastilan toria 
on elävöitetty istutuksin ja leikkipaikoin. Istu-
tusten jäsennöimät ”taskut” soveltuvat rentoon 
oleiluun, torilla on mahdollista järjestää myös 
markinnoita ja muita tapahtumia.

Yleissuunnitelma 1:2000

Yleissuunnitelma: teemat

Alueen yleissuunnitelmassa tarkastellaan ensisijaisesti 
kävelyetäisyyden päähän metrosta sijoittuvia kortteleita. 
Metroaseman seudun tiivistäminen luo edellytyksiä au-
tottomaan elämäntapaan pohjautuvalle asuinrakentami-
selle alueella. Lisäksi metroaseman ja torin läheisyyteen 
sijoittuvat korttelit ovat kaupunkikuvallisesti merkittävim-
mässä asemassa. Asukkaat nimeävät juuri torin alueen ja 
toisaalta Haruspuiston alueen Meri-Rastilan tärkeimmiksi 
paikoiksi.

Esitetyn täydennysrakentamisen kautta pyritään nosta-
maan alueen keskimääräinen korttelitehokkuus yleiskaa-
vassa 2050 esitettyyn tehokkuuteen e=>1,0. Suunnitel-
massa on esitetty sekä nykyisten korttelien täydentämistä 
että yleisten alueiden kaavoittamista asuinkortteleiksi 
soveltuvilta osin. Paikoin on esitetty myös kortteleiden 
laajentamista yleisille alueille. Esitetty täydennysraken-
taminen on luonteeltaan kohtuullisen matalaa, uusien 
asuinrakennusten kerrosluku on II-V noudattaen Meri-
Rastilan nykyisten asuinrakennusten kerroslukua. Suun-
nitelmassa on kuitenkin pyritty luomaan aikaisempaa 
suurempaa talotyyppien sekoittumista kortteleiden sisäl-
lä. Tämä luo alueelle mittakaavalista vaihtelua ja tähtää 
asuntotarjonnan monipuolistamiseen. Keskeisten liiken-
nereittien varrelle sijoittuvien asuinkortteleiden ensim-
mäisessä kerroksessa on liike- ja kerhotiloja.

Kortteleiden täydentämisen ja liikekeskuksen alueen 
jäsennöimisen kautta on pyritty selkiyttämään alueen 
reittiverkostoa ja julkisen ja yksityisen tilan rajautumista. 
Lisäksi suunnitelmassa on pyritty kohentamaan saapumi-
sen kokemusta metroaseman suunnasta ja korostamaan 
metroaseman alueen, Meri-Rastilan torin ja Haruspuiston 
muodostamaa tilasarjaa. Uusina toimintoina on osoitettu 
uudistetun liikekeskuksen lisäksi erityisesti virkistykseen 
ja liikuntaan liittyviä uusia toimintoja Haruspuiston alu-
eelle sekä uusi toiminnallinen uimaranta-alue Länsiran-
nan puolelle.

M
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1. länsirannan uusi venevalkama, 
uimaranta ja leikkipaikka
2. uusi metroasema
3. uudistunut liike- ja 
kulttuurikeskuskortteli
4. tapahtumatori
5. palveluasumisen kortteli
6. kansainvälinen koulukeskus
7. liikuntamylly
8. liikuntapuisto
9. laatikkoviljelmät
10. klusterikorttelit

3.

1.

5.

2.

4.

6.

7.
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Kulttuurin tilat
Liikekeskukseen on sijoitettu infopisteenä, koh-
taamispaikkana ja näyttelytilana toimiva kult-
tuurikeskus ja kulttuurikahvila. Myös yhdistys-
hautomon tilat sijoitteuvat kulttuurikeskuksen 
yhteyteen. Keskus avautuu Meri-Rastilan torin 
suuntaan.

Miksaus inspiraationlähteenä
Uusi liikekeskus ammentaa alueen monikulttuu-
risesta identiteetistä. Liikekeskuksen yhteydes-
sä on näyttelytiloja ja tilataidetta, ja arkkiteh-
tuuriin on lainattu elementtejä eri kulttuureiden 
rakennusperinteestä. Liikekeskus toimii alueen 
lippulaivana ja osana uutta brändiä, ja houkut-
telee alueelle kävijöitä ja uusia asukkaita.

Joustavuus ja monikäyt-
töisyys
Liikekeskuksen maantasokerrokseen sijoittu-
vat liiketilat on sijoitettu siten, että ne olisivat 
tulevien yrittäjien kannalta mahdollisimman mo-
nikäyttöisiä ja joustavasti muokattavissa kulloi-
seenkin tarpeeseen.

Tilalliset rajapinnat: limittyvät 
sisä- ja ulkotilat
Kaikista liiketiloista on suora ulkoyhteys sekä ta-
pahtumatorille, että kadulle. Tältä osin liikekes-
kus muistuttaa perinteistä torialuetta tai ostos-
katua. Liikekeskuksen läpäisevä basaarikatu on 
katettu ulkotila, johon yrittäjät voivat sijoittaa 
oleskeluterasseja tai esille asetettavia tuotteita 
perinteisen basaarin tapaan. Basaarikadulla 
sijaitsevat konttikioskit palvelevat erilaisia pop-
up liikkeitä ja muita väliaikaisia toimintoja.

Yritys- ja yhdistyshautomo
Kulttuurikeskuksen yhteydessä sijaitseva yhdis-
tys- ja yrityshautomo tarjoaa yhdistystoimintaan 
ja yrittäjyyteen liittyvää koulutusta sekä pysyviä 
ja vuokrattavia tiloja alueen yhdistyksille ja muil-
le asukasryhmille.

Reitit ja yhteydet Tapahtumatori osana 
aukiosarjaa

Kulttuurikeskus on
alueen sydän

Katettu basaarikatu 

Liikekeskus: teemat ja kaaviot

Liikekeskuksen alueen suunnitelmassa tavoitellaan uu-
dentyyppistä, hybridimäistä palvelukeskittymää, joka 
tarjoaa käyttäjille palveluiden lisäksi monipuolisia tilal-
lisia kokemuksia ja ajanviettopaikkoja. Liikekeskuksen 
alue sitoo yhteen Meri-Rastilan nykyisen aluerakenteen 
ja Länsirannan uuden alueen, ja jäsentää kevyen liiken-
teen virtoja metroaseman, länsirannan ja Haruspuiston 
suunnan välillä. Rastilan metroasema ja Vuotie ovat tär-
keimmät saapumissuunnat alueelle, minkä vuoksi liike-
keskuksen kortteli on myös tärkeä saapumisen kokemus-
ta ja alueen imagoa tukeva tekijä. 

Liikekeskuksen sydämenä toimii uusi kulttuurikeskus, 
jossa sijaitsevat lisäksi uuden yhdistys- ja yrityshautomon 
tilat. Liikekeskuksen läpi kulkeva basaarikatu on vuoro-
kauden ympäri auki oleva, katettu ulkotila, johon liike-
keskuksen liikkeet voivat levittäytyä terassein ja myyn-
tipöydin. Kiinteiden liiketilojen lisäksi basaarikadulla on 
konttimaisia, kevytrakenteisia liiketiloja, joita voidaan 
vuokrata pienyrittäjille ja pop-up yrityksille.

Liikekeskuksen ylemmät kerrokset on varattu asumisen 
käyttöön, ja keskuksen yhteyteen on sijoitettu myös jon-
kin verran kulttuurikeskuksen palveluista hyötyvää tuet-
tua asumista. Asuntojen ratkaisuissa on panotettu erityi-
sesti joustaviin tilaratkaisuihin ja yksityisyyden säätelyyn 
huolellisesti suunnitellun parvekevyöhykkeen avulla. 
Asuntojen yhteinen leikki- ja oleskelualue on sijoitettu 
kulttuurikeskuksen katolle.

Julkisten ulkotilojen osalta liikekeskuksen pohjoispuo-
lelle muodostuu uusi sisäänkäyntiaukio, ja Meri-Rastilan 
tori uudistetaan monikäyttöiseksi tapahtumatoriksi.
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Liikekeskus: alueleikkaukset 1:500

Yhteenveto: keskeiset näkökulmat monikulttuuristen alueiden kehittämiseen

Leikkaus A-A 1:500

Leikkaus B-B 1:500

1 2 3

Vuorovaikutteisen suunnitte-
luprosessin hyödyntäminen ja 
kehittäminen, alueen asukkai-
den kokemusten ja hiljaisen 

tiedon hyödyntäminen.

Resurssien kohdentaminen 
monikulttuuristen lähiöiden 
kehittämistä koskeviin hank-

keisiin.

Joustavat ja monikäyttöiset 
sisä- ja ulkotilat.

4 5 6

Alueellisten tapahtumatilojen 
ja arkisten kohtaamispaikko-

jen luominen ja kehittäminen.

Kulttuurin tilojen määrän 
lisääminen ja näiden tilojen 

kehittäminen.

Tilallisten rajapintojen käsit-
tely kulttuuriset tottumukset 

huomioonottaen.

7 8 9

Asuntotarjonnan monipuolis-
taminen erilaisten perheyksik-

köjen näkökulmasta.

Alueen helppo hahmotet-
tavuus ja orientoitumisen 

tukeminen, helppolukuiset, 
visuaaliset opasteet.

Asukkaiden vaikuttavuuden 
tunteen tukeminen muo-

kattavien, “kustomoitavien” 
julkisten tilojen kautta.

10 20 30 40m
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Liikekeskuksen asemapiirros 1:500

10 20 30 40m
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