
Asukastilat 
Helsingissä 2019

17.06.2019 klo 16:00-18:00



Ohjelma
16:00 Tervetuloa & asukastilaselvityksen tulokset

16:20 Katsaus kaupungin ylläpitämiin 
asukastaloihin

16:30 4 x 5 min case-esimerkkiä vapaan kentän 
asukastaloista & keskustelua

17:00 Tulevaisuuden näkymät kaupungissa -
osallistuvan budjetoinnin ja varaamon kehittämisen 
terveiset

17:15 Tulevaisuuden näkymät kaupungissa -
yhteiskehittelyä

17:45 Purku ja tilaisuuden päätös

18:00 Ovet sulkeutuvat
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Asukastilaselvitys

Helsingin kaupungissa sijaitsevien, pääsääntöisesti 
asukastoimintaa palvelevien talojen ja tilojen tilanteen 
selvittäminen v. 2018.

Tavoite kartoittaa tilat, niiden sijainnit, kävijämäärät ja 
tarkkailla toiminnan avoimuutta sekä luotsata 
tulevaisuuden näkymiä.

Selvityksen toteutus
 Asukasosallisuuden pienavustuksilla

 2 vaiheessa
 1. vaihe: kartoitus ja aineistonkeruu

 2. vaihe: raportointi ja verkostointi

Kartoitus: Aiemmat selvitykset, Helka, kaupungin listaus, 
stadiluotsit, alueiden sosiaalityöntekijät, avustusta 
hakeneet, omat verkostot, Google & Facebook-haut

Aineiston keruu: web-kysely, www-sivujen läpikäynti, 
avustusraportointi, Facebook-alueryhmät, puhelinsoitot
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24 
raporttia/vastausta



Hallintamallit
Tyypillisiä piirteitä

22 yleishyödyllisten ylläpitämää

• Resursoinnilta ja toiminnalta kirjavia

• Pääosin kaupunginosa- ja asukastilayhdistyksiä
• Myös osuuskunta, konserni

• Tilojen käyttöehdot hyvin vaihtelevat, johtuen 
pitkälti rahoitus-, omistus- ja hallintamallien 
suuresta vaihtelusta
• Yksityisille tähtäävästä vuorapainotteisesta kaikille 

avoimeen maksuttomaan ja tuettuun toimintaan

• Laaja kirjo toimintaa kokouksista tapahtumiin ja 
harrastamiseen

• Resursointi: ilmaistilat, soppakeittiöt, jäsenmaksut, 
vapaaehtoiset, kahvilatoiminta, arpajaiset, 
tapahtumat, kannatustuotteet, avustukset…

16 taloyhtiöiden yhteisomistamaa

• Useimmiten parkki-/palveluyhtiöiden omistamia

• Toiminnan organisointi erikseen perustetulla 
yhdistyksellä, vapaaehtoisista koostuvalla 
hallintaryhmällä tai isännöintitoimistolla

• Vahvasti osakasyhtiöiden jäsenille tai alueen 
asukkaille rajattuja, osa avoimia kaikille 
korkeammalla hinnalla

• Laaja kirjo toimintaa kokouksista tapahtumiin ja 
harrastamiseen

• Resursointi: vastikkeet/osakaslaskutus, vuokrat, 
jäsenmaksut, avustukset…
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Yleishyödyllisten ylläpitämät tilat
50 – 700 m2, ka 237 m2, kävijöitä kuukaudessa 10-3000

• Asukastila Krunan Mesta

• Asukastalo Ankkuri (Herttoniemenranta)

• Asukastalo Mesta (Pihlajisto)

• Asukastalo Renki (Malminkartano)

• Asukastila Jakomäki (Jakomäki)

• Asukastila Maunulan Mediapaja (Maunula)

• Asukastila Mellari (Mellunmäki)

• Hertsikan Pumppu (Länsi-Herttoniemi)

• Hietsun paviljonki (Töölö)

• Ilkankulma (Pohjois-Haaga)

• Kalasataman vapaakaupungin olohuone (REDI)

• Kantsun olohuone (Kannelmäki)

• Kumpula-Toukolan Kylätila (Kumpula)

• Kurkimäen Korttelitalo (Kurkimäki)

• Kyläpaja (Pikku-Huopalahti)

• Kylätalo Gille (Östersundom)

• Käpylän Klubi (Käpylä)

• Pasilan Asukastalo (Pasila)

• Roihuvuoren väliaikainen kylätalo (Roihuvuori)

• Sjökullan torppa (Vuosaari)

• Tapanilan Kylätila (Alakoulu)

• Ylistalo (Laajasalo)

7



Taloyhtiöiden yhteisomistamat tilat
20 – 1250 m2, ka 411 m2, kävijöitä kuukaudessa 50-400

• Arabian asukastalot (Kääntöpaikka ja Bokvillan)

• Asukastalo Kulkuri (Rastilassa)

• Gabro-talo (Vuosaaressa)

• Kanavakeskus Wellamo (Ruoholahdessa)

• Kerhotalo Saseka (Vuosaaressa)

• Kivikon asukastalot (Kivenkolo, Kivimottis & Nalli)

• Lehtovuoren asukastalo

• Tapanilan asema (Pikku Huopalahdessa, vanha Tapanilan asemarakennus)

• Viikin asukastalot (Kaari, Kiila, Kunto, Lava & Motti)
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Tyypillisiä yhdistäviä piirteitä asukastiloille
Tilojen avoimuus

ILMAISTA

• Kaikille avoimen ja maksuttoman 
tapahtuman tai toiminnan 
järjestäminen

• Avoimet ovet ja ilmaiset tapahtumat

• Vaihteluväli: päivittäin – 1-2 vuodessa

• Joissain tapauksissa yleishyödyllisten 
ja kaikille avointen yhdistysten ja 
toimintaryhmien kokoontuminen

ALENNUSTA

• Osakkaille tai jäsenille tilojen 
varauksesta yksityiskäyttöön, 
keskimäärin-20 – -50 %

• Monilla on sopimuksenvarainen 
käytäntö

• Joissain tapauksissa vähävaraisille 
(työttömät, eläkeläiset) alennusta

KOHDERYHMÄT

• Pääsääntöisesti rajattu alueen tai 
osakasyhtiöiden asukkaille.

• Monet tiloista kuitenkin vuokraa 
korkeammalla hinnalla kenelle vain. 
Osa rajaa vain asukkaille tarjottavaan 
harrastustoimintaan. Osa vuokraa 
vain alueen asukkaille.
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Alueet, joilla ei ole tiloja
50+ Facebookin alueryhmän keskusteluista

Korvaavia tiloja

• kirjaston tilat

• leikkipuistojen tilat

• seurakuntien tilat

• nuorisotalojen tilat

• taloyhtiöiden kerhotilat

• koulujen tilat

• liikuntahallien tilat

• ravintoloiden ”ilmaiset” kabinetit

• VPK:n tilat

Ongelmia

• tilojen puutteellisuus

• Tilojen kalleus

• tilojen koordinoinnin ja ylläpidon resurssien puute 

• asukkaiden tarve pysyvämmille asukastiloille, jotka 
mahdollistaisivat laajempaa toimintaa

• tiedon saamisen vaikeus olemassa olevista tiloista
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Tarve tiloille

• Kasvava kaupunki

• Katvealueet palvelutarjonnassa, 34/60 kaupunginosaa
• Joissain kaupunginosissa tarve useammalle

• Hyvä palvelusäde 10 000 henkilöä? Saavutettavuus?

• Osallistuvaan budjetointiin yli 60 tiloja koskevaa ehdotusta

• Osbu-ehdotuksissa perusteluina tiloille ja samalla niiden positiivisille vaikutuksille mainittiin toistuvasti:

• Yhteisöllisyys

• Yhdenvertaisuus

• Hyvinvointi

• Viihtyisyys

• yksinäisyyden ehkäisy

• turvallisuuden lisääminen

11



Tulevaisuuden suuntaviivoja asukastilojen kehitykselle

1. Kauppakeskusyhteistyö?

2. Kerhotilojen yhteiskäyttö?

3. Uusilla alueilla kaavaratkaisut?

4. Tyhjien toimitilojen käyttö? 

5. Kaupungin tilojen avaaminen?

6. Avustusten kehittäminen?

7. Jotain muuta? Mitä pitäisi tehdä? Mikä on tarve? 12



Kiitos!
christian.sannemann@gmail.com



pollev.com/kuva
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Kysely
Lähetettiin kaikille kartoitetuille asukastaloille/-tiloille, jotka 
eivät olleet saaneet avustusta tai raportoineet siitä.
Aineisto: 17 vastausta.

Kyselyllä selvitettiin:
 Tilojen määrä, koko, tyypit ja hallinnoinnin tavat

 Tilojen kävijämäärät

 Tilojen työntekijät, resursointi ja vapaaehtoiset

 Tilojen jakaantuminen Helsingin eri alueille (suurpiireittäin mm. 
Stadiluotsien työn tueksi)

 Tilojen käytön periaatteita eri tavoin hallinnoiduissa asukastaloissa
(esimerkiksi millainen toiminta on maksutonta ja millainen maksullista)

 Millaista toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia tilat käyttäjilleen 
tarjoavat

 Millaisia toiminnan tarjoajia asukastalojen piiriin kuuluu

 Asukastalojen kehitystarpeet

 Kiinnostus asukastalojen yhteiseen verkostoitumistilaisuuteen
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