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Helsinkiläisten jakamia kulttuuriympäristöarvoja  

Vastauksissa nousi esiin muutama teema ja kulttuuriympäristöön liittyvä arvo, jotka toistuivat 

kaupunginosasta toiseen. Niitä ovat: asukaslähtöinen kehittäminen, lähiluonto, kaupungin väljyys, 

yleinen viihtyvyys luo kulttuuriympäristöä sekä monien aistien kulttuuriympäristö. 

 

Asukaslähtöinen kehittäminen 

 

Helsingin asukkaat toivovat kulttuuriympäristöön liittyvän ideoinnin, toteutuksen ja kehittämisen 

tapahtuvan ”asukkailta toisille” -periaatteella. Helsinkiläiset pitävät tärkeimpänä asuinalueilleen 

usein asukkaiden itse ideoimia ja toteuttamia hankkeita ”ylhäältä päin” tulevien hankkeiden 

sijaan. Näin kulttuuriympäristökohteet, kulttuuritoiminta ja tapahtumat pysyisivät asukkaiden 

mielestä alueen tunnelmaan sopivina ja sopivassa mittakaavassa.  

 

Tällaisille asukkaiden omille hankkeille toivotaan kuitenkin resursseja ja tukea kaupungilta ja 

muilta tahoilta: esimerkiksi oppimateriaaleja ja tietoa alueen historiasta, tiedotuskanavia, sopivia 

ulko- ja sisätiloja sekä rahoitusta.  

 

Lähiluonto  

 

Helsinkiläiset kokevat lähiluonnon merkittäväksi osaksi kulttuuriympäristöään. Luonto on paitsi iso 

osa kaupunginosien identiteettiä, se on myös miljöö monenlaiselle yhteisölliselle toiminnalle ja 

perinteille. Lähiluonto on alueen eri sukupolvien jakamaa kulttuuriympäristöä. Lapset 

sukupolvesta toiseen leikkivät samoilla kallioilla ja rannoilla. Kalliot, vanhat puut ja muut pitkään 

alueita kehystäneet luontokohteet ovat myös tärkeä osa alueen historiaa, sillä ne ovat usein 

alueen rakennuskantaa vanhempia ja muistuttavat alueen aiemmista vaiheista.  

  

Kaupunginosien oma lähiluonto on vastaajien perusteella yhtä tärkeää, ellei jopa tärkeämpää kuin 

isot, helsinkiläisten yhteiset luontokohteet. Pienet metsiköt ja puistikot talojen ja korttelien välissä 

tuovat vihreyttä ja eläimiä lähelle kotia. Kun luonto on läsnä arjessa eikä sen luokse tarvitse 

erikseen hakeutua, se herättää luovuutta ja virkistää mieltä. Pienet luontoelementit tuovat paljon 

iloa ja virkistystä alueen asukkaille mutta niiden korvaaminen ei ole nopea prosessi - uusi puisto ei 

aja samaa asiaa kuin vuosikymmenien saatossa syntynyt metsikkö. 
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Kaupungin väljyys 

 

Kaupunginosasta toiseen toistui sama huoli liian tiiviistä ja usein myös korkeasta 

täydennysrakentamisesta. Väljä ja matala rakennuskanta, ”ihmisen mittakaava” ja luonnon ja 

rakennuskannan tasapaino ovat monille tärkeä kulttuuriympäristön elementti. Uusien 

rakennusten koetaan usein rikkovan arkkitehtuuriltaan ja luonnoltaan yhtenäisiä ja harmonisia 

alueita ja alueen identiteetille tärkeitä maisemia - erityisesti jos ne ovat liian suurieleisiä ja 

korkeita.  

 

Yleinen viihtyvyys luo kulttuuriympäristöä 

 

Vastaajat toivoivat usein kulttuuriympäristön kehittämiseksi monia yleistä viihtyvyyttä, 

turvallisuutta ja alueen palvelutasoa parantavia tekoja. Julkisten tilojen, erityisesti ulkotilojen 

koettu viihtyvyys ja turvallisuus madaltaa eri asukasryhmien kynnystä käyttää tilaa, kulkureittinä 

tai oleiluun. Tästä syntyy helposti positiivinen kierre, joka lisää turvallisuuden tunnetta, kävijöiden 

määrää ja sen myötä elävyyttä alueelle. Tästä syntyy spontaania, asukkaista lähtevää ja alueelle 

toivottua kaupunkikulttuuria.  

 

Samalla periaatteella toimivat vastauksista kävi ilmi, että palvelut, kuten erikoisliikkeet, ravintolat, 

koulut ja päiväkodit,  sitouttaisivat asukkaita alueelle ja tekisivät siitä kodikkaan tuntuisen. Näin 

alueelle syntyisi myös perinteitä ja yhteisöllisyyttä. Kulttuuriympäristön kehittämistä ei siis voi 

erottaa muusta kaupunkikehityksestä. 
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Monien aistien kulttuuriympäristö 

 

”Kuunnella kun veneet lipuvat ohi, katsella meren pinnan kimallusta auringossa,   

muurinpohjalettu ja pannukahvi ruokarekasta, kukkivien puiden huumaava tuoksu. Mereltä 

nouseva syksymyrsky, meren jäätyminen.. odottaminen, joko tänään..? Ja sen sulaminen.” 

 

Helsingin kulttuuriympäristö ei koostu vain maisemista ja toiminnasta - sitä voi aistia monin tavoin. 

Vastauksissa mainittiin monia kaupunginosille ominaisia tuoksuja ja äänimaisemia, myös muutama 

maku, jotka liittyvät vahvasti kulttuuriympäristön kokemiseen. Juuri tähän teemaan ohjaavalla 

kyselyllä tai keskustelulla saataisiin varmasti kuulla loputtomasti aineistoa. 

 

Meiran kahvipaahtimon tuoksu oli monille vastaajille merkittävä osa heidän 

kulttuuriympäristöään, samoin metsien ja meren tuoksu. Retkieväät, tee ja ennen kaikkea kahvi 

ovat osa kulttuuriympäristöstä nauttimista.  

 

Tuulen humina, aaltojen liplatus ja lintujen laulu ovat monille tärkeitä ja rauhoittavia ääniä arjessa. 

Kaupungille perinteinen äänimaisema: veneiden liplatus, junien ja ratikoiden kolina, kirske ja 

vihellykset sekä hälytysajoneuvojen äänet ovat erottamaton osa Helsinkiä.  

 

Luonnon lisäksi musiikki ja esittävä taide luovat kulttuuriympäristöä: pienet ja suuret konsertit, 

katusoittajat, yhteislaulu kallioilla. Kallion kirjastossa löydetään ja kuunnellaan musiikkia, 

Pitäjänmäen Strömbergin puistossa kokoontuu vuosittain soittokunta, Malmin sillalla ilahduttavat 

selloa ja viulua soittavat veljekset, Johanneksenkirkon tornista kuullaan iltasoitto Juhlaviikkojen 

aikana. Kuultavaa kulttuuriympäristöä kaivattaisiin enemmänkin ympäri Helsinkiä: runofestareita, 

lastenmusiikkia, paikallisten musiikkiopistojen ulkokonsertteja. Kasvitieteelliseen puutarhaankin 

sopisi jazzia tai kansanmusiikkiesityksiä. 

 

Äänet myös rikkovat kulttuuriympäristöä helposti. Liikenteen ja rakennustyömaiden melu peittää 

alleen muut ympäristön äänet ja estää nauttimasta ulkotiloista. Toisille mieluisat kulttuurin äänet, 

kuten konsertit ja festivaalit, kantautuvat toisten korviin ja toisille alueille epämieluisana meluna.  
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Kysymykset 

Kyselyyn sisältyneet kysymykset. Lihavoimalla merkatuista kysymyksistä on tehty erillinen kooste, 

muiden vastaukset sisältyvät aluekohtaisiin koosteisiin.  

 

 

Mitä arvostat kaupunginosasi kulttuuriympäristössä? Miksi? Onko kaupunginosallasi jokin 

erityispiirre tai yksityiskohta, joka tekee siitä ainutlaatuisen ja arvokkaan? 

 

Millaisista asioista, ihmisistä tai ilmiöistä kaupunginosasi mielestäsi tunnetaan? 

 

Mitä kaupunginosasi kohdetta tai tapahtumaa muidenkin kannattaisi tulla katsomaan tai 

kokemaan? Mihin veisit vieraasi, jos haluaisit esitellä kaupunginosasi kulttuuria?  

 

Onko sinulla tai yhteisölläsi kaupunginosassasi oma erityisen henkilökohtainen paikka, 

esimerkiksi salainen turvapaikka? Jos on, niin kuvaile sen merkitys. 

 

Löytyykö kaupunginosastasi alueeseen tai tiettyyn rakennukseen tai paikkaan liittyvää tunnettua 

tarinaa tai huhua? Kuvaile lyhyesti. 

 

Mitä perimätietoa haluaisit välittää lapsille ja koululaisille alueesi menneisyydestä? 

 

Millä tavoin kaupunginosasi historia näkyy arjessasi? Onko alueen historia sinulle tuttua? 

 

Mistä hakisit tietoa kaupunginosasi historiasta? 

 

Miten kaupunginosasi historiaa voisi tuoda asukkaille tutummaksi? 

 

Millaisia perinteitä ja tapoja kaupunginosasi asukkaiden keskuudessa on muodostunut? Kyse voi 

olla pienestä tai suuresta, vuosikymmeniä tai muutamia kuukausia jatkuneesta ilmiöstä.  

 

Millaisia kulttuuritapahtumia kaupunginosassasi on ollut? Millaisia tapahtumia sinne mielestäsi 

sopisi? 
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Millaista kaupunginosatoimintaa ja -aktivismia alueellasi harjoitetaan?  

 

Miten alueesi kaupunkitiloja, rakennuksia, toreja, puistoja tai muita julkisia ulkotiloja käytetään 

erilaisiin toimintoihin ja ketkä tiloja käyttävät? Miten tiloja voisi kehittää? 

 

Minkälainen kulttuuriympäristöihin liittyvä toiminta innostaisi sinua ja muita asukkaita?  

Kaipaisitko enemmän kaupunginosasi kulttuuriympäristöä esittelevää toimintaa, esimerkiksi 

opastuksia tai kävelykierroksia? Millaisen tahon järjestämänä?  

 

Mitkä asiat muuttavat ympäristöäsi lähitulevaisuudessa ja miten koet tulevat muutokset? 

 

Nimeä yksi tai useampi kohde (paikka, rakennus tai maisema), jota pitäisi erityisesti vaalia tai 

suojella kaupunginosassasi? 

 

Onko kaupunginosallasi jokin ihana roso tai särö, jonka haluaisit säilyvän? 

 

Löytyykö kaupunginosastasi jokin vähemmälle huomiolle jäänyt kohde tai paikka, joka kaipaisi 

vaalimista ja esiin tuomista? 

 

Onko kaupunginosassasi kulttuuriympäristöön liittyviä ongelmakohtia ja mikä niissä hiertää? 

 

Onko alueellanne tehty asukkaiden tai kaupungin toimesta kulttuuriympäristöjä suojelevia 

aloitteita tai toimia? Onko suojelutyö tuottanut positiivisia tuloksia? Millaisia haasteita asiassa on 

viime vuosina kohdattu? 

 

Onko Helsingissä jokin kotikaupunginosasi ulkopuolinen kulttuuriympäristöön liittyvä kohde,  

ilmiö tai tapahtuma, jonka koet erityisen tärkeäksi?  
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Kysymyskohtaiset koosteet  
 

Mitä arvostat kaupunginosasi kulttuuriympäristössä? Miksi? Onko 

kaupunginosassasi jokin erityispiirre tai yksityiskohta, joka tekee siitä 

ainutlaatuisen ja arvokkaan? 

 

Helsinkiläiset arvostavat kulttuuriympäristössään luonnon ja rakennetun ympäristön tasapainoa. 

Luonnontilaiset metsät, rannat ja kalliot sekä runsas eläimistö ovat iso osa monien alueiden 

identiteettiä, toisinaan jopa tärkein osa. Erityisesti Haagan, vanhan Herttoniemen, Pajamäen, sekä 

Käpylän ja Kumpulan asukkaat mainitsevat lähiluontoon sopivan arkkitehtuurin ja rakennusten 

määrän, asumisen ”luonnon sylissä” merkittäväksi arvoksi ympäristössään. 

 

Alueen historian näkyminen kaupunkikuvassa on myös toistuva kulttuuriympäristöarvo: vanhat 

teollisuusalueet, satamat, kartanot, vallihaudat, huvila-alueet, työväen asuinalueet.  

Alueen alkuperästä muistuttavaa nimistöä, myös epävirallisia nimiä (esim. Kruununhaan Pikku-

Naantali) ja niiden tuomaa historiallisuuden ja sympaattisen kylämäisyyden tuntua arvostetaan. 

 

Helsinkiläisille meri on tärkeä kulttuuriympäristön elementti. Meri on tärkeä osa paitsi maisemaa 

ja ulkoilureittejä, myös arjen ja vapaa-ajan toimintoja: venesatamat, uimarannat ja talviuinti 

tuovat ihmiset meren äärelle. Kantakaupungin alueella asuinympäristön eloisuus ja dynaamisuus 

on tärkeä osa kulttuuriympäristöä, samoin kahvilakulttuuri, kivijalkaliikkeissä asiointi ja runsas 

kulttuuritarjonta. 

 

Joillain alueilla (esim. Käpylä, vanha Herttoniemi) arkkitehtuurin yhtenäisyys on tärkeä 

kulttuuriympäristöarvo, toisaalla (esim. Jätkäsaari) taas nimenomaan ajallisesti ja arkkitehtonisesti 

monikerroksinen rakennuskanta. Oman kotikaupungin ainutlaatuisuus on monille tärkeä arvo. 

 

Kaupunginosaan kiinnittyneet harrastukset ja yhteisöllisyys luovat alueen kulttuuriympäristöä: 

esimerkiksi maauimalat, yhteisöpuutarhat, lentokenttä ja kylätilat. 

 

Millaisista asioista, ihmisistä tai ilmiöistä kaupunginosasi mielestäsi 

tunnetaan? 
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Vastauksissa korostuvat myönteiset ilmiöt ja mielleyhtymät, joiden asukkaat uskovat edustavan 

heidän kotikaupunginosaansa. Useat kokevat oman kotikaupunginosansa näkymättömäksi ja 

huomaamattomaksi, ”ei sitä tunneta”. Tämä huomaamattomuus koetaan myös positiivisena 

asiana: saa olla omassa rauhassa. Negatiiviset mielleyhtymät omasta kotikaupunginosasta koetaan 

useissa vastauksissa perättömiksi ja turhaan korostuviksi. 

 

Tarkemmin alueiden tunnetuista piirteistä kerrotaan aluekohtaisissa koosteissa. 

Onko sinulla tai yhteisölläsi kaupunginosassasi oma erityisen 

henkilökohtainen paikka, esimerkiksi salainen turvapaikka? 

Jos on, niin kuvaile sen merkitys.  

 

Monille henkilökohtainen paikka tarkoittaa omaa rauhaa 

- Paikat, joissa saa olla piilossa: puun alla, kallion kolossa 

- Paikka, jossa viihdytään ja ollaan hetki omassa rauhassa 

 

Aina oma henkilökohtainen paikka ei ole edes paikkasidonnainen:  

- Tietyt hetket vuorokaudessa tekevät paikoista omia ja henkilökohtaisia: uimaranta aikaisin 

aamulla, öiset linturetket, ilta-aurinko kallioilla 

- Oma riippukeinu, joka tuo oman sopen eri puistoihin, rannoille ja metsiin 

 

Tärkeitä paikkoja luonnon äärellä 

- metsiköt ja kalliot, joissa lapset sukupolvesta toiseen ovat leikkineet  

- oman asuinalueen lähimetsät ovat usein henkilökohtaisesti tärkeämpiä, kuin isot 

metsäalueet kauempana kotoa: erityisesti lapsille pienikin metsä tai puistikko riittää 

luovuuden heräämiseen ja luonto eläimineen tulee lähelle kotia 

- paikat, joihin mennään kuuntelemaan lintuja ja tarkkailemaan eläimiä: lintutornit, kalliot 

- paikat, joihin kaupunki ei yllä: voi kuvitella olevansa Lapissa, ulkosaaristossa 

- pala luonnonvaraista maisemaa keskellä urbaania ympäristöä: Siltasaaren kärki 

- paikat, joihin melu ei kanna, joissa on raitis ilma 

- näköalapaikat: Tuulettumiseen, latautumiseen ja silmien lepuuttamiseen. 
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Käyn lähes päivittäin pitkillä kävelylenkeillä. Riippuvuuteni metsään ja luontoon on 

kasvanut. Tutkin hyönteisiä, lintuja ja kasveja. Annan eri paikoille omia nimiä  

(esim. Tiltalttila) ja aistin ilmapiiriä, tuoksuja ja ääniä. 

 

Omaan henkilöhistoriaan liittyvät paikat 

- sukuun ja esipolviin liittyvät paikat 

- paikat, jotka muistuttavat omasta kotiseudusta muualla Suomessa, erityisesti 

luontokohteet 

- paikat, joissa on käynyt lapsesta saakka ja jotka ovat säilyneet muuttumattomina, 

erityisesti yksityiskohdiltaan 

- paikat, joihin liittyy tarina – joko henkilökohtainen muisto tai kuultu tarina, joka palaa 

mieleen paikalle palatessa 

 

Yhteisöllisyyden ja sosiaalisen elämän keskukset 

- asukastalot, harrasteseuran omat tilat  

- kantabaarit, torit ja puistot, joissa näkee tuttuja  

- paikat, joissa on turvassa paheksunnalta ja oman porukan seurassa: joissain paikoissa, 

kuten kirkon rappusilla tai tietyillä kallioilla esim. päihteiden käyttö herättää vähemmän 

kritiikkiä kuin toisaalla 

 

Paikat, joissa ollaan yksin tai pienellä porukalla, mutta jotka isompi yhteisö jakaa 

- boheemit, kaupunkilaisten itse kyhäämät lepopaikat: kuvattu mm. sanoin ”boheemit 

pihatuolijärjestelyt” ja ”Teatterin taakse raahattu penkki” 

- paikat, joissa sekä lasten että aikuisten yhteisöt kohtaavat, ”salainen puutarha” 

- kirjastot ja niissä omat vakiopaikat: Kirjastossa olet ikään kuin yksin mutta yhdessä. 

- museot, erityisesti pienet lähimuseot 

 

 

Mitä perimätietoa haluaisit välittää lapsille ja koululaisille alueesi 

menneisyydestä? 
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Nuoremmille sukupolville ja uusille asukkaille halutaan välittää alueen arvoja: luonnon kunnioitus, 

suvaitsevaisuus ja rento puutarhanhoito. Kylämäisyys, turvallisuus ja toisten auttaminen ovat 

tärkeitä arvoja monilla alueilla.  

 

Lähiympäristön ja talojen kautta halutaan tutustuttaa lapsia ja nuoria entisajan elämään. Tällaisia 

teemoja ovat esim. lasten arki entisaikaan, alueelle tyypilliset harrastukset, julkiset saunat, 

asumisen ahtaus ja yksityiskohtaisemmin ”Mistä talosta haettiin leipä ja mistä sai pimeää viinaa”. 

Erityisesti taustaltaan työväenluokkaisten alueiden historiaa ei haluta unohtaa. 

 

Paikannimien taustoista haluttaisiin kertoa eteenpäin, sillä monet alueen historiaan liittyvät nimet 

ovat nuoremmille sukupolville ja vasta alueelle muuttaneille ”vain nimiä”. Alueiden historiaa voisi 

opettaa myös tunnistamalla historian kerroksia arkkitehtuurista ja luonnosta. 

 

Alueen asukkaiden ja asukasyhteisön saavutukset ja ponnistelut esim. aluetta koskevien 

suojelupäätösten ja kaavoituksen eteen halutaan pitää tiedossa. 

 

 

Millä tavoin kaupunginosasi historia näkyy arjessasi? Onko alueen historia 

sinulle tuttua?  

 

Miten historia näkyy arjessa 

 

- historiaa esiin tuovat infokyltit ja kuvat 

- vanhat ja perinteiset yritykset, liikkeet ja palvelut 

- yhteisöllinen, vuosia tai vuosikymmeniä jatkunut toiminta - runokerho, perinteet, 

tapahtumat, siirtolapuutarhat 

- vanhan infrastruktuurin uudelleen hyödyntäminen - Baana, Katajannokan vankilahotelli, 

satamarakennukset, Sorsavuorenpuiston öljytynnyri 

- ”tarkoituksettomat” rakennusten jäänteet, vallihaudat, muurinpätkät 

 

Arkkitehtuuri 

- vanha rakennuskanta  - julkisivut, rakennusten tyyppi, asuntojen koko, vanhan kotitalon 

historialliset yksityiskohdat ja ”realiteetit” 
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- tuoreemmat rakennukset - alueen historiaan viittaavat värivalinnat, vanhaa 

rakennuskantaa huomioiva ja tilaa antava uudisrakentaminen, entisajoista inspiroituneet 

istutukset 

 

Luonto  

- erityisesti koskematon ja pitkään kehittynyt luonto antava ajallista perspektiiviä 

- vanhat puut ja kalliot toimivat linkkinä rakennettua ympäristöä varhaisempaan historiaan 

 

Paikannimistö 

- vanhat, historialliset ja poliittisesti annetut nimet  

- epäviralliset nimet kertovat tarinoita ja muistuttavat alueiden alkuperästä 

- kadunnimistön taustoja toivotaan tuotavan enemmän esiin - ovat usein ”vain nimiä” vailla 

merkitystä 

 

Helsingin historiaa tuovat tutuksi 

 

- museot 

- kotikaupunkipolut 

- kaupunkikävelyt 

- stadiluotsin toiminta 

- kaupunginosalehdet ja -kirjat 

- valokuvanäyttelyt 

- pubivisat 

- Vanhojen asukkaiden kertomukset 

 

Sosiaalinen media  

- Helsinki eilen ja tänään -Instagram-tili 

- Facebook-ryhmät  

 

  



  14 

Mistä hakisit tietoa kaupunginosasi historiasta? 

 

Lähikirjastot ovat kyselyn vastaajille usein ensisijainen lähde oman kaupunginosan historiaan 

tutustumisessa. Lisäksi kaupunginmuseo sekä kaupunginarkisto ovat tunnettuja ja hyvin luotettuja 

tahoja tiedon hankkimiseen.  

 

Kaupunginosakävelyt ovat suosittu tapa tutustua ja kokea alueen historiaa, joko asiantuntevan 

oppaan avulla, kotikaupunkipolkujen kautta tai itsenäisesti tutkimusmatkailemalla.  

 

Kaupunginosaseurat nähdään hyvänä tiedonhaun lähteenä ja tiedonjakajana. Seurojen lehdet 

tuovat alueen historiaa tutuksi niille, jotka eivät itse hakeudu tiedon pariin - tilaisuudet, julkaisut ja 

ryhmät puolestaan historiaa harrastaville. 

 

Alueen pitkäaikaiset asukkaat ja naapurit olisivat monille helppo tiedonlähde. Näiden katoaminen 

ajan myötä nähdään uhkana, johon tulisi reagoida.  

 

Monien kaupunginosien historia liittyy vahvasti tiettyyn teemaan tai ilmiöön. Esimerkiksi Arabian 

ja Vanhankaupungin alueiden historiasta opitaan perehtymällä Arabian tehtaiden ja muotoilun 

historiaan. Samoin työväenhistoriaa koskevat julkaisut opettavat työväenkaupunginosien 

vaiheista. Erilaisten harrastusten ja yhdistysten - kuten luonnonsuojelu tai ilmailu - omat julkaisut 

ja kanavat opettavat myös paikallishistoriaa. 

 

Internet-lähteistä esiin nousivat kotikaupunkipolut, wikipedia, Finna, Kaupunginmuseon sivut ja 

kuvapankki sekä Helsingin Sanomat.  

 

Sosiaalisen median kanavista kaupunginosien omat sekä kaupunginosayhdistysten Facebook-

ryhmät ja -sivut ja laajemmat Helsingin historiaa koskevat ryhmät sekä Helsinki eilen ja tänään -

Instagram-tili ovat suosittuja ja arkisia tiedonlähteitä.  
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Miten kaupunginosasi historiaa voisi tuoda asukkaille tutummaksi?  

 

Eniten vastauksissa tuli esiin alueiden historiasta kertovat kyltit, infotaulut ja kuvataulut. 

Tarkemmin ehdotettiin QR-koodeja historiallisten kuvien yhteyteen, sähkökaappien 

hyödyntämistä sekä alueen historiaan liittyvien kadun- ja paikannimien taustojen esiintuomista. Jo 

toteutunutta tämäntyyppistä tiedotusta kiiteltiin paljon.  

 

Toinen eniten esiin tullut toive on kaupunginosakävelyt, joiden yleistymistä myös kiiteltiin. 

Vastaavasti ehdotettiin paikallishistoriaa esitteleviä podcasteja ja youtube-videoita, joita voisi 

käyttää virtuaalisen oppaan lailla. 

 

Tiedotuskanavaksi ehdotettiin myös laajempia tapahtumia, kuten kaupunginosapäiviä, 

infotilaisuuksia, tarinailtoja ja teatteriesityksiä. Tapahtumien miljööksi ehdotettiin usein kirjastoja, 

mutta myös kauppakeskuksia, puistoja ja yleisiä asukastiloja, joita myös toivottiin lisää.  

 

Valokuvat nousivat tärkeäksi työkaluksi paikallishistorian esiintuomiseksi: ehdotettiin 

valokuvanäyttelyitä, ennen ja jälkeen -kuvapareja, Helsinkikuvia -palveluun kaupunginosakohtaisia 

albumeita tai karttahakutyökalua. Lisäksi toivottiin alueen historiaa koskettavien filminpätkien ja 

elokuvien laajempaa levitystä.  

 

Lisäksi koulujen opetukseen ehdotettiin tutustumista alueiden historiaan. Työkaluksi ehdotettiin 

kotikaupunkipolku -palvelua, jonka hyödyntämistä ehdotettiin yleisesti monissa vastauksissa.  

 

Kaupunginosille toivottiin myös omia paikallismuseoita tai museota vastaavaa toimintaa esim. 

kirjastojen yhteyteen. 
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Millaisia perinteitä ja tapoja kaupunginosasi asukkaiden keskuudessa on 

muodostunut? Kyse voi olla pienestä tai suuresta, vuosikymmeniä tai 

muutamia kuukausia jatkuneesta ilmiöstä.  

 

Kaupunginosien välillä oli suuria eroja siinä, miten paljon niissä koetaan olevan yhteisöllisiä 

perinteitä ja tapoja. Vahvojen perinteiden ja runsaan yhteisöllisyyden alueissa korostuvat vanhat 

pientalokaupunginosat (Kumpula, Käpylä, Metsälä) ja alueet, jotka ovat maantieteellisesti 

rajautuneita (Lauttasaari ja Katajanokka). Näiden kategorioiden ulkopuolelle jää kuitenkin 

Pajamäki, jossa on paljon lapsiperhekeskeistä yhteisöllisyyttä.  

 

Kaupunginosat, joissa ei koeta olevan yhteisöllisiä perinteitä tai niistä ei olla tietoisia, ovat 

kuitenkin heterogeeninen joukko. Esimerkiksi Suutarila ja Oulunkylä vastaavat monilta osin 

runsaan yhteisöllisyyden alueita, mutta niissä ei koeta olevan juurikaan yhteisöllisiä perinteitä. 

 

Tarkemmin alueiden perinteistä ja tavoista kerrotaan aluekohtaisissa koosteissa. 

 

 

Miten alueesi kaupunkitiloja, rakennuksia, toreja, puistoja tai muita julkisia 

ulkotiloja käytetään erilaisiin toimintoihin ja ketkä tiloja käyttävät? Miten 

tiloja voisi kehittää? 

 

Monilla alueilla koetaan, että alueella ei ole varsinaista toria tai jos on, sitä ei hyödynnetä 

riittävästi tai sopivalla tavalla. Perinteistä torikaupankäyntiä kaivataan usein, samoin joulutoreja ja 

torikahviloita. Torien käyttö parkkipaikkoina koetaan keskeisten kaupunkitilojen tuhlauksena. 

Monet kaipaavat myös epäkaupallisia tiloja kokoontumiseen - niin ulkotiloja kuin kylätiloja tai 

asukastaloja yhteisön käyttöön. Kiinteät esiintymislavat ja sähköpistokkeet toisivat toreille ja 

puistoihin musiikkia ja muuta esittävää taidetta. 

 

Monet julkiset ulkotilat koetaan turvattomiksi tai epäviihtyisiksi runsaan päihteidenkäytön vuoksi. 

Mm. valvonta ja lisävalaistus tekisi tiloista turvallisemman tuntuisia ja lisäisi aktiivisuutta 

esimerkiksi lapsiperheiden keskuudessa ja madaltaisi kynnystä kulttuuritoimintaan.  

 

Julkisten WC-tilojen puute esimerkiksi rannoilla ja luontokohteissa erityisesti kantakaupungin 

ulkopuolella hankaloittaa käyttöä. Monen olisi helpompi ottaa haltuun ulkotiloja ja uusia paikkoja, 

kun WC olisi tiedossa, tai tieto sijainnista löytyisi helposti. WC-tilojen puute on iso 

esteettömyystekijä ja rajaa monet terveydellisistä syistä kaupunkitilojen ulkopuolelle. Kuitenkin 
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julkiset wc:t nähdään myös riskinä lisätä levottomuuksia. Julkisten tilojen hyödyntämistä 

helpottaisi myös useammat vesipisteet ja roskikset. 

 

Joidenkin kaupunginosien puistot ja rannat, erityisesti kantakaupungissa vetävät puoleensa paljon 

väkeä myös muualta Helsingistä. Tämä kuormittaa alueiden luontoa ja viihtyisyyttä. 

Virkistysalueiden keskittäminen ja pienien, luontevien virkistyskohteiden puute kuormittaa 

yksittäisiä alueita liikaa. Tästä esimerkkeinä Kumpulan metsät, Koffin puisto, Tervasaari ja 

Mustikkamaa, jotka ovat melko uniikkeja kohteita alueillaan. 

 

Koirapuistot ovat tärkeä osa alueiden kulttuuria ja sosiaalista elämää. Joillain alueilla  (esim. 

Jätkäsaari) koirapuistoja ja viihtyisiä koiranulkoilutuspaikkoja ei ole riittävästi runsaalle ja alati 

lisääntyvälle koiramäärälle. 

 

Monilla alueilla toivotaan uusien rakennushankkeiden sijaan nykyisiä tiloja laajempaan 

hyötykäyttöön. Laajempaan ja yleisempään käyttöön toivotaan:  

- yliopistojen tilat  

- koulut kerhotiloiksi - eri sukupolvien yhteiset tilat 

- Pasilan velodromi  

- maauimalat kauden ulkopuolella 

- korttelien sisäpihat - ne nähdään hukkatilana aitoineen - niillä on potentiaalia toimia 

yksityisinä puistoina ja viljelymaina 

 

Lippakioskit ovat Helsingin kulttuuriympäristön ”klassikko”. Niiden uuden käytön koetaan 

herättäneen puistoja ja toreja ”eloon” ja niiden aktivointia toivotaan muuallakin. Perinteinen 

toimintakulttuuri ja perihelsinkiläinen ”ilmiö” otetaan mahdollisesti helpommin vastaan kuin 

esimerkiksi kahvilat rakennusten kivijaloissa. Vastaavia ilmiöitä ovat ruokarekat sekä pop-up-

ravintolat puistoissa ja aukioilla. 

 

Kaupunkiviljely ja palstat ovat jo vallanneet alaa kaupunkitilassa, mutta kysyntä on suurta 

viljelymahdollisuuksiin nähden.  

 

Liikunta on monille ensisijainen keino nauttia omasta kaupunginosasta ja se myös tuo asukkaita 

yhteen ja virkistää alueita. Kuntoportaat, ulkopunttikset ja muu, pienimuotoinenkin 

urheilumahdollisuuksien parantaminen olisi toivottua monilla alueilla. 
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Minkälainen kulttuuriympäristöihin liittyvä toiminta innostaisi sinua ja muita 

asukkaita?  

 

Vastauksissa toistui asukkaiden omaehtoinen toiminta kulttuuriympäristön toteuttamiseksi ja siitä 

nauttimiseksi, “ylhäältä tulevan” toiminnan sijaan. Omaehtoiselle toiminnalle toivottiin lisää 

resursseja, esimerkiksi kylätiloja kokoontumiseen ja harrastuksille. Kaupunginosien omien 

perinteiden kunnioittamista ja ylläpitoa sekä asukkaiden kuulemista muutoksissa painotettiin. 

Vastaajien toiveet painottuivat ulkotapahtumiin – todennäköisesti pandemia-ajan tottumuksesta. 

Toimivaksi todetulle ulkoilmatoiminnalle on siis kysyntää jatkossakin. 

 

Yleinen alueiden kunnossapito ja viihtyvyys nousi vastauksissa esiin - sen uskotaan edistävän myös 

spontaania kaupunkikulttuuria ja elävyyttä. Toimivat ja viihtyisät peruspalvelut sitouttavat 

asukkaita alueille ja luovat kulttuuria sekä perinteitä alueelle.  

 

Erittäin monissa vastauksissa toivottiin eri sääolosuhteissa toimivia puitteita musiikkiesityksille ja 

muulle esittävälle kulttuurille. Konsertit, festivaalit, runoillat ja teatteri toistuivat vastauksissa. 

Elokuvanäytökset olivat myös toistuva teema - ulkoilmanäytökset ja alueen historiaan liittyvät 

elokuvat kiinnostavat. Nykyinen kulttuuritoiminta todettiin monissa vastauksissa jo onnistuneeksi, 

kiitettäväksi ja hyvin asukkaita palvelevaksi. Useissa vastauksissa toivottiin myös jatkossa 

rauhallista, turvallista ja melutonta kaupunkitilaa. 

 

Urheilutoiminta herätti myös paljon kiinnostusta - erityisesti puistojooga ja -jumppa, väline- ja 

venevuokraus, talviuintimahdollisuudet ja lasten urheilutapahtumat. Ilmailuharrastukset ja 

lentonäytökset koettiin tärkeäksi kulttuuriympäristön osaksi. 

 

Lähiluontoa suojelevaa ja huomioivaa toimintaa toivottiin myös paljon. Kaikenlaisessa 

kulttuuriympäristötoiminnassa toivotaan huomioitavan alueen “kantokyky” ja lähiluonnon rauha. 

Talkootyö lähiluonnon puolesta kiinnostaa. Lähiluonnon säilyttäminen sellaisenaan nähdään 

tärkeänä kulttuuriympäristön suojelutyönä. 

 

Lähiympäristöön toivottiin lisää ruokakulttuuria - pop up -ravintoloita, ruokarekkoja, 

ruokafestivaaleja ja kulttuuritapahtumia ravintoloihin. Kaupunkiviljely, kierrätystapahtumat, 

talkoot lähiluonnon hyväksi ja osallisuus lähiympäristön istutuksiin herätti laajaa kiinnostusta. 

 

Alueen historian ylläpito ja esiintuominen innostaa, esimerkiksi kaupunginosaoppaiden, 

kävelykierrosten, infokylttien ja historiallisten kohteiden ylläpidon ja talkootoiminnan kautta.  
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Kaipaisitko enemmän kaupunginosasi kulttuuriympäristöä esittelevää 

toimintaa, esimerkiksi opastuksia tai kävelykierroksia? Millaisen tahon 

järjestämänä?  

 

Kaupunginosien kulttuuriin perehtyviä kierroksia harrastetaan Helsingissä jo hyvin laajalti. Hyväksi 

todettuun konseptiin tuli vastauksissa paljon luovia ideoita, käytännön toiveita ja ehdotuksia 

järjestäjiksi ja oppaiksi. Omatoimikierrokset saivat myös kannatusta. Niiden tueksi ehdotettiin mm. QR-

koodeilla toteutettuja infotauluja, näkyvyyttä kotikaupunkipoluille ja kuunneltavia opastuksia. Jotkut 

kokivat, että itsenäinen kiertely on paras tapa tutustua alueeseen. Yksityishenkilöiden mahdollisuuksia 

järjestää kävelyitä tulisi tukea esim. kouluttamalla ja infopaketeilla, tarjoamalla markkinointikanavia, ja 

antamalla rahallista tukea, niin kävelyitä voisi järjestää maksuttomina. 

 

Kaupunginosakierrokset nähdään myös poliittisena tekona - opastukset voisivat aktivoida paikallisia 

kiinnostumaan oman alueen historiasta ja huolenpidosta sekä aluetta koskevista poliittisista 

päätöksistä. 

Kierrosten järjestäjätahoiksi ehdotettiin

- eri alojen opiskelijat 

- kaupunginosayhdistykset 

- paikalliset yksityishenkilöt, jotka asuneet 

alueella pitkään tai ovat muuten 

kokemusasiantuntijoita historian 

tapahtumista ja ilmiöistä 

- seurakunnat 

- kirjastot 

 

- kaupunginmuseo 

- stadiluotsi 

- tutkijat 

- rakennuttajat ja arkkitehdit 

- taiteilijat 

- teatterit  

- kaupunki - nähdään luotettavana, 

epäkaupallisena järjestäjätahona

Muita ideoita ja teemoja kierroksille

- veneretket 

- luontoretket  

- linturetket  

- arkkitehtuuri 

- liikuntarajoitteisille sopivia  

- kummituskierrokset 

hiihtoretket 

- ilmailun historiaa, oppaana esim. 

lennonjohtaja 

- eri ikäisille sopivia kävelyjä 

- avoimia ovia tai opastuskierroksia tiloissa, 

joihin ei muuten helposti pääse  

- lähihistoriaa ja arjen historiaa, ei vain 

”ilmeisimpiä” alueen historian teemoja 

- tähtiretket 

- geokätköily  

- kaupunginosapäivä
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Mitkä asiat muuttavat ympäristöäsi lähitulevaisuudessa ja miten koet 

tulevat muutokset? 

 

Yleisin huolenaihe omassa lähiympäristössä oli kaupunkiluontoon kohdistuvat muutokset ja 

lähiluonnon väheneminen. Metsät ja muut laajat luontokohteet ovat tärkeä osa useiden alueiden 

luonnetta, ja niiden ”pilkkominen” koetaan laajaksi ongelmaksi Helsingin kehityksessä.  

Pienet kalliot, metsiköt ja muut luonnontilaiset alueet kodin ympärillä ovat tärkeä arjen osa, jota 

liian ahdas täydennysrakentaminen heikentää. Tilanteissa, joissa täydennysrakentaminen ei uhkaa 

lähiluontoa, se vaikuttaa siihen kuitenkin. Tiiviisti rakennettujen alueiden lähellä olevat 

luontokohteet - esim. Mustikkamaa täyttyvän Kalasataman ja Sompasaaren vieressä - ovat entistä 

kovemmassa käytössä, mikä kuormittaa luontoa. 

 

Yleisestikin liian ahdas uudisrakentaminen herättää huolta. Puistojen ja muiden aukioiden 

katoaminen vähentää alueiden viihtyisyyttä ja ”ilmavuutta”. Korkeat rakennukset luovat ahtauden 

tuntua tehokkaammin.  

 

Lisääntyvä liikenne herättää huolta kehittyvillä ja jo ahtaasti rakennetuilla alueilla. Esimerkiksi 

Katajanokalla autojen ja rekkojen määrän uskotaan lisääntyvän laivaliikenteen muutosten myötä. 

Uusien liikennejärjestelyiden myötä puistot muuttuvat ja pienentyvät ja niissä ollut kulttuuri 

heikkenee tai katoaa. Isot liikenneväylät heikentävät erityisesti lasten ja vaikeasti liikkuvien 

itsenäistä alueen hyödyntämistä. Liikenne on itsessään osa kaupungin kulttuuriympäristöä: 

esimerkiksi perinteiset ratikkareitit ja -numeroinnit ovat osa kulttuuriympäristöä, jonka toivotaan 

säilyvän jatkossakin. Malmin lentokenttä on monille tärkeä ja uhanalaiseksi koettu osa Helsingin 

kulttuuriympäristöä, niin sen lähiseuduilla kuin kauempanakin asuville.   

 

Kaupunkikulttuurissa monet tekijät koetaan myös ”uhanalaisiksi”. Alueiden alkuperäiset teemat ja 

ilmiöt jäävät helposti uudisrakentamisen jalkoihin: esim. Hernesaaren elävä venetelakka on osa 

kaupunkikulttuuria, jonka toivotaan säilyvän myös alueen kehityksen jälkeen. Uudistusten ja 

erityisesti uudisrakentamisen nähdään vaikuttavan alueiden luonteeseen, kun vanhat elementit - 

rakennukset ja luonto - jäävät näiden varjoon tai alle. Uudet asukkaat tuovat muutoksia alueen 

kulttuuriin ja sosiaaliseen normistoon.  
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Useilla alueilla gentrifikaatio ja muu alueen kehitys nähdään uhkana, kun asuinkustannukset ja 

vuokrat nousevat. Tämä uhkaa vanhojen asukkaiden ja perinteisten palveluiden mahdollisuutta 

pysyä alueella. Alueita myös ”siivotaan” joidenkin käyttäjäryhmien kustannuksella.  

 

Moniin muutoksiin suhtaudutaan myös myönteisesti. Gentrifikaatio ja sen tuoma uusi 

kulttuuritarjonta ja sukupolvenvaihdos nähdään myös positiivisena ja tervetulleena ilmiönä. 

Yleinen alueiden kehitys ja valmiiksi saattaminen ilahduttavat ja antavat alueille ”kasvojen 

kohotuksen”. Alueet kehittyvät ”työmaasta urbaaniksi”. Kehityshankkeet nähdään osana isompaa 

positiivista jatkumoa: uudet asunnot asukkaineen parantavat palvelutarjontaa ja paremmat 

palvelut jotka houkuttelevat uusia asukkaita. Uusien asukkaiden uskotaan tuovan myös uutta 

yhteisöllistä toimintaa alueille. Paremmat liikenneyhteydet, kuten Kruunusillat ja pikaratikka 

ilahduttavat myös. Vanhojen teollisuusalueiden ja muiden ei-hyötykäytössä olevien alueiden 

hyödyntäminen on tervetullutta kehitystä. 

 

Kaupunginosa rakennetaan valmiiksi. Liikennejärjestelyt muuttuvat. Viheralueet 

valmistuvat. Hyvää kannattaa odottaa.  

 

Jotkut kokevat, ettei muutoksia ole juurikaan luvassa eikä niitä alueelle tarvita: 

 

“Lähitulevaisuudessa taitavat muuttua lähinnä vuodenajat. Se on ihan ok.” 
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Onko kaupunginosassasi kulttuuriympäristöön liittyviä ongelmakohtia ja 

mikä niissä hiertää? 

Arkkitehtuuri 

Liian ahdas ja korkea täydennysrakentaminen, 

joka ei istu vanhaan ympäristöön, 

kulttuuritoimintaan ja yhteisöllisyyteen; 

sopivien tilojen puute sekä rakennustyömaiden 

kuormitus lähiluontoon, esimerkiksi 

rakennusjäte väärissä paikoissa. 

 

Luonto 

Luontoalueiden väheneminen ja 

pirstaloituminen, vieraslajit ja liian suuret 

kävijämäärät yksittäisillä alueilla huolettavat. 

 

Liikenne 

Suuret väylät jotka katkaisevat luontoalueet ja 

muut yhtenäiset alueet, liika autojen määrä 

suosituissa kohteissa ja liian suuret 

liikennemäärät pienillä alueella nähdään 

kulttuuriympäristöönkin vaikuttavina 

ongelmina. Turvattomat liikennejärjestelyt 

haittaavat kaupunkitilan käyttöä, erityisesti 

lapsille ja liikuntarajoitteisille.  

 

Epäsiisteys  

Tägit, likaisuus ja roskaisuus häiritsevät 

kulttuuriympäristöä. Kunnossapidon, roskisten 

ja julkisten vessojen puute nähdään 

ongelmana, joskin useilla alueilla niistä 

huolimatta epäsiisteys on ongelma. 

 

 

Purkuhankkeet ja ”liika kehittäminen” 

Yksittäisiin alueisiin, kuten Malmin 

lentokenttään kohdistuvat uudistukset 

nähdään isona kulttuuriympäristöongelmana. 

Perinteisten, vaikkakin vähän ränsistyneiden 

kohteiden ”liiallinen kehittäminen” koetaan 

häiritsevän kulttuuriympäristöä. Alueiden 

toivotaan pysyvän luonnontilaisina ja 

kehittyvän omalla painollaan, ilman 

”keinotekoista” kehitystä: ”Puisto on hieno 

sellaisenaan, ei tarvitse sitäkin kehittää 

hengiltä.”  

 

Toisaalla turvallisuutta ja viihtyisyyttä 

kehittävien hankkeiden viivästyminen on iso 

ongelma: esimerkkinä Kaisaniemen puiston 

turvallisuus ja käytettävyys ja ränsistyvät 

arvorakennukset, kuten Vallilanlaakson huvila.  

 

Sosiaaliset ongelmat 

Päihteidenkäyttö ja huumekauppa 

kaupunkitilassa koetaan kulttuuriympäristön 

ongelmaksi. Yksittäiset uutisotsikot tai 

tapahtumat leimaavat alueen maineen ja 

vaikuttavat kaupunkitilan käyttöön ja 

tunnelmaan - esimerkkinä henkirikoksesta 

tunnetuksi tullut Koskela. Ehkä toistuvin 

poliittinen ongelma on se, että asukkaat eivät 

koe tulleensa kuulluksi aluetta koskevassa 

päätöksenteossa. 
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Onko Helsingissä jokin kotikaupunginosasi ulkopuolinen kulttuuriympäristöön 

liittyvä kohde, ilmiö tai tapahtuma, jonka koet erityisen tärkeäksi? 

Kerro lyhyesti yhdestä tai muutamasta tällaisesta helsinkiläisten yhteisestä  

kulttuuriympäristön helmestä.  

 

Vastaajat toivat esiin usein oman asuinalueensa tai lähialueensa helmiä, joista ollaan ylpeitä ja 

jotka sopisivat laajempaankin käyttöön ja ihailuun. Tähän koosteeseen on kuitenkin otettu 

erityisesti vastaajien oman asuinalueen ulkopuolisia kohteita, joissa ihmisillä on jo tapana vierailla 

omista kotikaupunginosistaan.  

 

Helsinkiläiset ”klassikot”, kuten Linnanmäki, Korkeasaari, Olympiastadion ja Temppeliaukion kirkko 

eivät nousseet vastauksissa juurikaan esiin. Nämä edustavatkin ehkä pikemminkin Helsingin 

ulkopuolelta tulevien suosikkipaikkoja, ja helsinkiläisillä on omat helmensä. 

Vesistöt ja rannat  

- Halkolaituri purjelaivoineen 

- mattolaiturit  

- Vanhankaupunginkoski, Lammassaari 

- Pitäjänmäen Strömbergin alue 

- Kaivopuiston ranta 

- lähisaaret 

 

Uintikohteet 

- Kulttuurisauna Merihaassa  

- Seurasaaren uimala 

- Sompasauna 

- Yrjönkadun uimahalli 

- maauimalat 

 

Arkkitehtuurikokonaisuudet  

- Engelin Helsinki 

- Jugend-arkkitehtuuri 

- puutaloalueet  

 

 

Ulkoilukohteet  

- Suomenlinna 

- Kivinokka ja Kulosaaren kartanon alue 

- Vanhankaupunginlahti, kosken alue 

- Viikin luonnonsuojelualue 

- Haltialan tila 

- Keskuspuisto  

- Matosaari 

- Stansvik 

- Uutela 

- Karhupuisto 

- Kaisaniemen puutarha  

- Töölönlahti, Linnunlaulu 

- Alppiruusupuisto 

- Alppipuisto tapahtumineen 

- Lapinlahti 

- Korkeasaari 

- Baana 

- Viaporin maalinnoitus ja vallihaudat 

  

 

Palvelut, liikkeet ja harrastuspaikat 

- Malmin lentokenttä 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- Seurahuone  

- Teurastamo  

- Akateeminen kirjakauppa  

 

Tapahtumat  

- Kallio kukkii   

- Roihuvuoren Hanami  

- Helsingin juhlaviikot   

- Senaatintorin/Kasarmitorin terassi  

- museopäivä  

- Flow  

- kesäteatterit   

- Helsinki Biennaali  

- Kumpulan kyläjuhlat  

- Arabian katufestivaali   

- Helsinki Design week  

Kulttuurikohteet  

- ilmaiset kaupunginmuseot  

- Kansallisteatteri  

- Malmitalo  

- Kallion kirkko   

- Oodi    

- Lasipalatsi  

- taidemuseot  

 

Muut kokonaisuudet  

- mielenosoituskulttuuri 

- lähikirjastot  

- torit ja kauppahallit  

- siirtolapuutarhat   

- julkiset saunat 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Aluekohtaiset koosteet 

Alppila  

Alppilalaiset arvostavat alueen vanhoja puistoja, vanhoja rakennuksia, kallioita ja ulkoilumahdollisuuksia,  

Alueen historia vanhana työväen kaupunginosana on asukkaiden mielessä ja sen toivotaan näkyvän 

jatkossakin katukuvassa. Alppilan historiaan liittyy Kalliolan setlementtitalon perustanut Pastori Topi 

Tarkka, joka teki hyväntekeväisyyttä alueen vähävaraisten parissa 30-luvulla. 

Alppilan kulttuuria edustaa Linnanmäki, Alppipuisto ja muut puistot sekä kalliot näköaloineen, Konepajan 

alue ja Työväenasuntomuseo.  

Asukkaat kaipaavat alueelle perinteisiä kirpputorihalleja ja ulkokirppiksiä, puistokonsertteja, ja 

kaupunkiviljelymahdollisuuksia. Katutilaan toivotaan lisää vihreyttä ja roskiksia. Savonkadun kallioiden 

menetys ja liian tiivis täydennysrakentaminen tulevaisuudessa huolettavat. 

 

Arabianranta & Toukola 

Alueen asukkaat pitävät viheralueita, kaupunkimetsiä, kallioita ja koskenrantaa suuressa arvossa, sekä 

vehreää, niittymäistä ja rakentamatonta rantaviivaa ja sen suomia liikuntamahdollisuuksia.  

Alueen kulttuuri on rikasta: se näkyy katufestivaaleissa, konservatorion konserteissa, Arabian tehtaan 

tiloissa, kosken alueella ja eri huviloiden toiminnassa ja kahviloissa. Alueella asuu ja asioi paljon luovia 

ihmisiä ja kulttuuriopiskelijoita. Alueen luonnontilaiset niityt ja metsiköt, rennot puutarhat ja värikkään 

huoleton puutaloalue ovat arvossa. 

Alueen historia on läsnä asukkaiden arjessa mm. monikerroksisen rakennuskannan, huviloiden, 

tehdasalueen myötä. Helsingin perustamisen historiaa voitaisiin tuoda enemmänkin esiin.  

Alueelle on tyypillistä vilkas yhteisöllisyys, katufestivaalit ja kekrijuhla, ruokarekat ja kahvilat sekä liikunta ja 

ulkoilu ympäri vuoden. 

Alueelle sopisi lisääkin kulttuuritapahtumia, esim. elokuvanäytöksiä ja konsertteja, muun muassa 

Hämeentien viereisellä torilla joka on usein tyhjillään. Lisäksi laajemmat venevuokrauksen ja muun 
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lainauksen mahdollisuudet, puutarhatyöpajat, yhteisöviljely ja historiakierrokset kiinnostavat. Alueella 

toimii aktiivinen kaupunginosayhdistys ja asukastalo. Yhteisöllisyys näkyy myös yhteisviljelynä, 

luonnonsuojelutoimintana sekä monenlaisina kerhoina ja harrastustoimintana. 

Alueen viihtyvyyden kannalta tiivis ja erityisesti korkea uudisrakentaminen sekä luonnontilaisten 

viheralueiden karsiminen ja ”siistiminen” nähdään uhkana. Asuntojen hintojen nousun pelätään 

vähentävän lapsiperheiden määrää alueella. Lapsiperheet ja päiväkodit ovat isossa roolissa alueen 

kulttuurin kannalta. 

Asukkaat toivovat, että Annalan kartanoalue puutarhoineen ja eläimineen säilyy jatkossakin, samoin 

historiallinen kosken alue. Vanhoja rakennuksia, mm. lippakioski toivotaan kunnostettavan takaisin 

käyttöön.  

 

Haaga 

 

Haagan asukkaat olivat vastauksissaan yksimielisiä: alueen puistomaisuutta ja luonnonläheisyyttä sekä 

väljää ja matalaa rakennuskantaa arvostetaan suuresti. Täydennysrakentamisen ei uskota istuvan alueen 

muuhun rakennuskantaan ja erityisesti Riistavuoren metsän rakentaminen nähdään uhkana alueen 

viihtyvyydelle, luonnolle ja eläimistölle. 

 

Alue tunnetaan Alppiruusupuistosta, mutta myös muut puistot ja metsät, kahvilat ja Huopalahden kirkko 

kannattaa kokea.  

 

Alueen historiasta kertovat Huopalahden kirkon tausta ja Steniuksen veljesten lahjoittaman urheilukentän 

tarina. Lisäksi alueen historia itsenäisenä kauppalana ja huvilakaupunginosana on tutustumisen arvoinen.  

 

Haagan tori on monien perinteiden ja yhteisöjen paikka: sieltä löytyy REKO-lähi/luomuruokien jakoa, 

kirjatori, torikahvila, käsitöitä ja muuta Toriryhmä ry:n toimintaa. Torille toivotaan aktiivisempaa käyttöä, 

minkä uskotaan tapahtuvan yleisen viihtyisyyden lisäämisen myötä.  

 

Mm. Huopalahden kirkko ja Casa Haga toimivat paikkona alueen kulttuuritapahtumille, mutta tapahtumia 

ja tiloja toivottaisiin lisääkin: esim. vanha kansakoulurakennus pihoineen haluttaisiin hyötykäyttöön. 
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Herttoniemi & Herttoniemenranta 

 

Tuorinniemen rannan laituri. Vanhan puisen laiturin muoto ja tumma väri tekevät siitä 

tunnelmallisen. Uinnin jälkeen nojaan sen kaiteeseen ja katselen avomeren suuntaan.  

Rauhoittavaa - tunnen olevani kotoisassa paikassa. 

 

Herttoniemeläiset ja Herttoniemenrannan asukkaat arvostavat suuresti alueensa luonnonläheisyyttä, 

merenrantaa, historiallisuutta ja kartanoaluetta. Asukkaat kokevat alueen yhteisölliseksi ja kylämäiseksi.  

Herttoniemen asukkaat arvostavat erityisesti yhtenäistä 50-luvun arkkitehtuuria, joka on väljää ja 

sopusoinnussa alueen luonnon kanssa. Täydennysrakentamisen pelätään vähentävän viheralueita, 

luonnontilaisuutta, maisemia ja heikentävän alueen viihtyisää väljyyttä ja alueen ainutlaatuisia piirteitä. 

Kuitenkin uusien asuntojen tuoma palveluiden parantuminen ja kehittyvät liikenneyhteydet myös 

ilahduttavat.  

 

Herttoniemen historiaan kuuluu monia tarinoita ja legendoja: alueella sijainnut surullisenkuuluisa 

Paasivaaran eli Aku Ankasta tutun ”Kattivaaran” margariinitehdas, Hirvenpään majalla tehty Twist-tanssin 

50 tuntia kestänyt maailmanennätys 60-luvulla (ja ilmeisesti myös letkajenkan) sekä kartanon värikäs 

historia kummituksineen. Alueella on asunut myös lukuisia kirjailijoita ja sieltä on löydetty historiallinen 

ruusulajike, ”Herttoniemen Helena”. Historia näkyy myös kadunnimistössä, Sorsavuorenpuiston 

rakenteissa, luonnossa ja arkkitehtuurissa. Alueen historiaan tutustuttavia kierroksia, Stadiluotsien 

toimintaa ynnä muuta kiitellään, mutta uusiksi opastusteemoiksi ehdotettiin eri historian kerroksia, 

liikuntarajoitteisille sopivia vaihtoehtoja ja esimerkiksi veneretkiä, katsomaan aluetta toisesta 

näkökulmasta. 

 

Nobelkirjailija Frans Emil Sillanpää asui viimeiset elinvuotensa tyttärensä Saara Kuitusen luona 

Ilvestiellä.  Istuskeli kadun varrella talojen portinpielessä,  kertoi tarinoita lapsille  ja saattoi kinuta 

alkoholia aikuisilta.  Näin kertoi Ilvestie 9:ssä asunut, hänet tuntenut  entinen poliisi.  (luotettava 

henkilö siis!). Sillanpään muistoksi nimetty puisto sijaitsee hänen kotitalonsa  takana.  

 Niilo Tarvajärvi, tunnettu tv- persoona television alkuajoilta, asui Oravatiellä.  Lehtijutuissa 

muistettiin aina mainita Tarvajärven punainen ”huvila”.  Tarvajärvi oli mukava seurallinen mies, 

joka jaksoi tervehtiä naapureita iloisesti ja pysähtyä juttelemaan.  Ylös, ulos ja lenkille, oli hänen 

loppukaneettinsa tv- ohjelmassa. 

 

Asukkaiden keskuudessa on perinteenä mm. kitkentä- ja roskienkeruutalkoot, erityisesti uudenvuoden ja 

muiden tapahtumien jälkeisenä päivinä, Majavatien majava-patsaan lakitus Vappuna, Juhannuksen tanssit 

ja pesäpallopelit sekä talviuintiseuran kauden avaus. Muutaman vuoden ajan toiminut, mutta sittemmin 

hiipunut perinne oli elokuinen katuillallinen Ilvestiellä. Arjen pieniä perinteitä ovat rannalle kylpytakeissaan 

kävelevät ihmiset sekä musisoijat kallioilla. 

 

Kulttuuritapahtumia on Herttoniemessä runsaasti, mm. kyläjuhlat ja blockpartyt, kirpputorit,  
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kuoroesitykset, Kivinokan elokuvatapahtumat ja kesäteatteri sekä koulujen joulumyyjäiset. Alueelle sopisi 

lisääkin livemusiikkia ja konsertteja, sirkusta ja lastentapahtumia sekä ympäristötaidetta. Alueelle kaivataan 

myös kulttuuria mahdollistavia sisätiloja, epäkaupalliselle toiminnalle sopivaa toria tai aukiota, museota ja 

museotoimintaa sekä saunaa talviuintia varten. Alueen asukkaille luonto ja merenranta ovat tärkeitä 

henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä paikkoja, joissa rentoudutaan, hiljennytään ja ”lataudutaan”. Alueen rannat 

ovat myös harrastusten, kuten uinnin, veneilyn ja suppailun keskuksia. 

 

Asukkaat toivovat alueelle tyypillisten kartanoalueiden, rantojen ja rantareittien, graffititaiteen sekä niin 

suurten kuin pienten rakennusten välisten metsiköiden ja kallioiden säilymistä ja vaalimista.  

 

Runsas autojen määrä ahtailla alueilla, roskaaminen ja roska-astioiden puute, alueen keskeltä katkaiseva ja 

meluisa Itäväylä, vieraslajit sekä liian suurieleinen uudisrakentaminen nähdään haittana alueen 

kulttuuriympäristölle ja siitä nauttimiselle. Asukkaat ovat aktiivisia aluetta koskevissa päätöksissä ja 

toivovat tämän näkyvän sekä päättäjille että tuleville sukupolville. 

 

Jakomäki & Suurmetsä 

 

Jakomäen ja Suurmetsän alueella arvostetaan lähiluontoa, historiallisuutta, palveluita ja vehreitä pihoja. 

Läheinen Malmin lentokenttä koetaan isoksi osaksi alueen kulttuuriympäristöä. Alueen monipuolinen 

luonto: luonnonsuojelualueet, kalliot, purot, suot ja eläimistö ovat ylpeyden aihe. 

 

Asukkaat kokevat alueen kylämäiseksi, yhteisölliseksi, rauhalliseksi ja ylipäätään mainettaan paremmaksi, 

sillä se näyttäytyy joillekin ulkopuolisille rauhattomana.  

 

Alueen historiasta muistuttaa vanhat rakennukset, vallihaudat, paikannimet ja historiallinen lentokenttä. 

Läheinen Tattarisuo muistetaan vuoden 1930 mysteeristä, josta on peräisin myös sanonta ”Jäljet johtavat 

sylttytehtaalle”. 

 

Alueen kulttuuriympäristöä värittää peruskoulun oppilaiden maalaama alikulkukäytävä ja muu katutaide. 

Alueelle toivottaisiin myös lisää taidetta ulkotiloihin, esim. muraaleja.  

 

Alueella toimii aktiivinen kaupunginosayhdistys ja harrastusryhmiä, mutta alueelle toisivat lisää 

yhteisöllisyyttä harrastustilat, esim. työväenopisto, kahvilatoiminta ja kuntoportaat.  

 

Alueen luontoa halutaan vaalia. Erityisesti Slåttmossen-suo, lammet rantoineen, kalliot ja 

lentokenttäalueen luonto ovat tärkeä osa alueen identiteettiä ja niiden puitteita toivotaan kunnostettavan: 

esim. suon pitkospuita sekä lampia uintikäyttöön.  
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Jätkäsaari & Ruoholahti 

 

Jätkäsaaren ja Ruoholahden asukkaat arvostavat alueellaan merellisyyttä, viheralueita, sataman tunnelmaa 

ja dynaamisuutta sekä alueen arkkitehtuuria. Kulttuuria alueelle tuovat Kaapelitehtaan museot ja 

tapahtumat sekä Virus-teatteri. Alueelle sopisi lisääkin yhteisöllisiä tapahtumia ja kulttuuria, kuten 

lastenkulttuuria, puistojuhla, ruokafestareita ja kirppiksiä.  

 

Yhteispihat luovat alueelle kotoisuutta ja yhteisöllisyyttä, samoin puistot, rannat ja erityisesti koirapuistot. 

Yhteisöllisyyttä kuitenkin edelleen ”odotellaan”, kun alue yhä kehittyy ja sopivia yhteisöllisiä tiloja, kuten 

aukioita ja matalan kynnyksen kulttuuritiloja puuttuu. Ruoholahden tori ”huutaa käyttöön ottamista” mutta 

ei ole löytänyt käyttäjiään. Kaupunginosan kehitykseen ja uuden rakentamiseen suhtaudutaan myönteisesti 

ja ”hyvää kannattaa odottaa”-periaatteella, mutta rakennustyöt syövät kaupunkitilaa: meteli vähentää 

puistojen ja aukioiden viihtyvyyttä. 

 

Alueen vanhoja rakennuksia pidetään suuressa arvossa, niiden kunnossapitoa, esiin tuomista ja käyttöä 

alueen asukkaille toivotaan. Meren äärelle halutaan päästä jatkossakin viihtymään. Toivottiin siistejä ja 

kaikille saavutettavia rantareittejä, uintimahdollisuuksia ihmisille ja koirille sekä kanootti-

/venevuokraamoa. 

 

Jätkäsaaren historiasta muistuttaa mm. Baana, vanhat satamarakennukset ja yhä aktiivinen satama sekä 

Huutokonttori-rakennus, jonka nimen tarina ei ole kuitenkaan monille tuttu. Ruoholahdessa sijainnut 

legendaarinen Lepakko-klubi on tunnettu osa koko Helsingin kulttuurihistoriaa ja siitä muistuttaa yhä aukio 

ja muistomerkki.  

 

Kaarela & Kannelmäki 

 

Kannelmäen ja Kaarelan alueen kulttuuriympäristöksi koetaan luontokohteet, kuten Mätäjoen ympäristö, 

omenatarha ja kartanonmetsä, Kanneltalon kulttuuritarjonta, 50-luvun arkkitehtuuri ja Viaporin 

maalinnoitus.  

 

Alueen kulttuurielämä herää erityisesti kesäisin, kun alkukesän Mätis-festarit, elomarkkinat ja muut 

kesätapahtumat tuovat ihmisiä yhteen. Lisäksi Kannelkylän talkoot ja juhlat sekä Kanneltalon tapahtumat 

tuovat alueelle yhteisöllisyyttä ja kulttuuria. Alueelle sopisi enemmänkin tapahtumia, erityisesti perheille, 

mutta Sitratorin rauhattomuus ja turvattomuus haittaavat.  

 

Lähialueiden, esim Kuninkaantammen kehityksen koetaan vaikuttavan myönteisesti myös Kaarelan ja 

Kannelmäen tunnelmaan ja viihtyvyyteen.  
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Kalasatama 

 

Kalasataman asukkaat ovat monin tavoin tyytyväisiä alueensa kulttuuriympäristöön: se on moderni 

mutta historialtaan kiinnostava, ennakkoluuloton, dynaaminen ja merellinen.  

 

Alueella on jo muodostunut perinteeksi uinti urbaanissa ympäristössä ja saunatakeissaan kulkevat 

ihmiset, roskien keräily ja siivoustalkoot, puistokirppikset ja -tanssit sekä Rediin eksyminen. Alueen 

historia - kesäsiirtolat, satama, kalastajat - kiinnostaa asukkaita. Historia näkyy modernilla alueella mm. 

nimistössä ja konttisatamasta inspiroituneesta arkkitehtuurista. Historiaan voisi tutustua myös esim. 

valokuvanäyttelyllä jossain yhteisötilassa.  

 

Alueella on hyvin yhteisöllisyyttä ja siihen sopivia tiloja - yhteiskäyttöpihoja, puisto, vapaaolohuoneet, 

leikkikenttä. Kulttuuritapahtumia on alueella jo melko paljon, mutta niiden tiedotus ei aina tavoita 

kiinnostuneita. Kulttuuria ja tilataidetta toivottaisiin alueelle enemmän. Suvilahden 

kulttuuritapahtumat rikastuttavat aluetta, kun kalasatamalaiset voivat omalta parvekkeeltaan seurata 

konsertteja.  

 

Kalasataman asukkaat arvostavat urbaania kaupunkiympäristöä, mutta myös vihreyttä kaivataan 

alueelle lisää. Läheinen Mustikkamaa on monille arkinen ulkoilukohde ja se koetaan myös ns. 

Kalasataman asukkaiden omaksi tilaksi. Kalasatamasta huomaa, että urbaaneille uintipaikoille on 

kaupungissa kysyntää. 

 

Alueen kulttuuriympäristöä rasittaa roskien määrä sekä Kulosaaren sillanaluksen sotkuisuus ja 

levottomuus. Alueen sijainti ”läpikulkupaikkana” Mustikkamaalle ja (ennen) Sompasaunalle näkyy 

katukuvassa, mutta sitä ei koeta ongelmaksi, paitsi roskaamisen suhteen.  
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Kallio 

 

Kaikenlaiset asukkaat ja vierailijat kuuluvat Kallioon, eikä alueesta haluta liian sliipattua ja 

gentrifikoitunutta. Esimerkiksi Hurstin asema on alueen identiteetille tärkeä. Gentrifikaatio ja hintojen 

nousu muuttaa ravintoloiden ja liikkeiden kenttää, ja perinteiset palvelut ovat uhan alla. ”Räkälöitä” 

arvostetaan sellaisenaan, siistimpiä ja sliipatumpia illanviettopaikkoja löytyy riittävästi alueelta ja 

keskustasta.  

 

Paine ”siivota” huono-osaisuutta Kalliosta kasvaa. Tämä on sääli, sillä kaupunkitila kuuluu kaikille, 

eikä ketään voi täältä pois pakottaa. 

 

Kaupunginosan järjestäytynyttä yhteisöllisyyttä edustaa Kallio-Seura, Kallio-liike ja Kallion kulttuuriverkosto. 

Alueella on myös poliittisia yhteisöjä, sekä kaupunkiviljelyn, osuuskuntien ja harrasteryhmien muodostamia 

yhteisöjä. 

 

Alue tunnetaan nykyään myös ”junantuomista” asukkaista, ja pitkäaikaiset asukkaat alkavat olla 

vähemmistössä. Runsaasta vaihtuvuudesta huolimatta alueella on omat perinteensä ja tapakulttuurinsa. 

Kallion aktiivisessa FB-ryhmässä on oma hauska perinteensä: esimerkiksi metelistä valittaviin julkaisuihin 

saa vastaukseksi kommentin ”Muuta maalle”. FB:n kierrätysryhmä on isolle osalle asukkaista kiinteä osa 

arkea, joka tuo myös asukkaita yhteen spontaanilla tavalla. Kaupunkikuvasta löytyy pieniä perinteisiä 

ilmiöitä, kuten aitoihin kiinnitettyjä pyöränpumppuja yhteiskäyttöön. Kallio-Seuralla on katkeamaton 

perinne vuodesta 1940 laskea vuosipäivänään kukkatervehdys Ässä-rykmentin patsaalle. Kallio Block Party 

on jo merkittävä vuosittainen perinne ja kulttuuri-ilmiö alueella. 

 

Puistot ovat kivikaupunginosan keskellä tärkeitä kulttuuriympäristökohteita niin maiseman kuin sosiaalisen 

elämän kannalta. Puistoja käytetään paljon istuskeluun, piknikkeihin, pelaamiseen ja virvokkeiden 

nauttimiseen, kesäisin ympärivuorokautisesti. Asukkaiden mielestä puistojen tulisi olla prioriteettina 

kaupunginosan kehityksessä. Kuten muuallakin Helsingissä, luonnonkalliot ovat tärkeitä yksityiskohtia 

alueella: Vanhat kalliot Toisella linjalla, Torkkelinmäellä, Eläintarhassa ja Alppilan puolella muodostavat 

arvokkaan ja historiallisen kokonaisuuden. 

 

Kallion monipuolinen arkkitehtuuri, jossa on kerroksia 1800-luvulta nykypäivään, kauneutta ja karumpia 

yksityiskohtia ja monipuolisesti värejä, on tärkeä elementti ympäristössä. Alueella on kauniita, vehreitä 

sisäpihoja – sisäpihoilla olisi potentiaalia toimia laajemminkin pienten yhteisöjen puistoina ja palstoina. 

 

Kallion kirkko on alueen keskeisin maamerkki, joka loistaa joka suuntaan. Kirjasto on toinen, sekä 

sosiaalinen että maisemallinen maamerkki – tärkeä paikka jossa ollaan yksin, mutta yhdessä. Kirjasto voisi 

tarjota vuokralle urheiluvälineitä, sillä se on monien puistojen ja pelikenttien keskellä. Kalliolan 
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setlementtitalo on tärkeä sosiaalinen keskus. Diakonissatalo ympäristöineen on myös iso elementti sekä 

maisemassa että sosiaalisessa mielessä. 

 

Kalliossa on tunnettu vilkkaasta kaupunkikulttuuristaan. Kivijalkaliike- ja kahvilakulttuuri, lukuisat ravintolat 

ja klubit leimaavat alueen elämää. Kallio on monenlaisten kulttuuritapahtumien, kuten lavarunouden ja DJ-

settien kohtaamispaikka. Alueen erilaiset teatterit ja pienelokuvateatterit ovat iso osa kulttuuritarjontaa. 

Ulkoilmaleffateatteri sopisi alueelle, samoin kirjallisuus- ja sarjakuvatapahtumat, kulttuuritoimijoiden 

avoimien ovien päivät. Kirpputorit sisällä ja ulkona kuuluvat alueen henkeen. Yleiset saunat ovat 

perinteinen ja erityinen osa Kallion katukuvaa ja tapakulttuuria. 

 

Kallion historiaa työväen kaupunginosana halutaan vaalia ja ylläpitää gentrifikaatiosta ja ”keskiluokkaisista 

pullanystävistään” huolimatta, mutta ilman turhaa rappioromantiikkaa. Kallion historiaa kunnioitetaan ja 

tuodaan esiin kävelykierroksin, kirjajulkaisuin ja valokuvin - esim. baareissa on esillä vanhoja kuvia alueesta. 

Vanhat talot tuovat historiaa arkeen. 

 

 

Kamppi 

 

Kampin kulttuuriympäristöä määrittää vilkas kaupunkielämä terasseineen ja ravintoloineen, keskeinen 

sijainti ja monipuolinen yrityselämä, mutta myös vanhat rakennukset ja puut, jotka muistuttavat alueen 

historiasta. 

 

Kampin kulttuuriympäristö ja yhteisöt ”sekoittuvat” lähialueiden, kuten Punavuoren ja Töölön kanssa, 

eivätkä alueiden rajat ole aina asukkaille ja alueen käyttäjille selkeitä. 

 

Tiheään rakennetun alueen asuntojen määrää nostaa korjausrakentaminen ja ullakkojen muutostyöt 

asunnoiksi. 

 

Aleksanterin teatteri, elokuvateatterit, kirkkokonsertit ovat suosittuja kulttuurikohteita. Hietalahden tori 

rantoineen on tärkeä ympäristö. Toria ja muita aukioita ja puistoja halutaan vaalia. 

 

Yksi alueen historiaan liittyvä anekdootti on sota-ajalta, kun ”naapuri pommitti ensimmäisenä oman 

lähetystönsä Albertinkadulla.” 
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Katajanokka  

 

Monipuolisesta kulttuuriympäristöstään, kutsuvista vierailukohteistaan ja keskeisestä sijainnista huolimatta 

Katajannokka koetaan hyvin rauhalliseksi asuinympäristöksi. Alue tunnetaan jugend-arkkitehtuurista, 

Uspenskin katedraalista, jäänmurtajista, maailmanpyörästä, vierasvenesatamasta ja kuuluisista 

asukkaistaan. Monille Viking Line -terminaali on tutuin vierailukohde. Alueella vanha, yhtenäinen jugend-

arkkitehtuuri yhdistyy 70-luvun rakennuksiin. Arkkitehtuurin myötä alueen historia on alati läsnä 

asukkaiden arjessa. 

 

Meri on aluetta määrittävä elementti. Asukkaat arvostavat alueen lukuisia puistoja, ”tilaa elää” ja hyvää 

ilmanlaatua. Rantapuisto, josta näkee Suomenlinnan ja Katajanokanluodon on tärkeä ulkoilukohde, joka 

halutaan säilyttää avarana. Allas Sea Pool tuo elävää musiikkia ja elokuvanäytöksiä alueelle. Italialainen 

kahvila ja lippakioski konsertteineen sekä livemusiikki ravintoloiden terasseilla elävöittävät aluetta. Alueella 

on paljon arvostettuja ruokaravintoloita.  

 

Katajanokka Kino tuo kerran kuussa asukkaita yhteen elokuvan äärelle. Alueella on järjestetty myös 

puistokirppiksiä, vuotuisia Katajanokan Kunto -seuran juoksutapahtumia sekä puistojumppia. 

Avantouintiseura Jäänsärkijät toimii aktiivisesti. Pormestarin asukasilta on ollut suosittu tapahtuma. 

Katajanokkaseura vaikuttaa aluepolitiikkaan ja järjestää yhteisöllisiä tilaisuuksia, mutta asukasyhteisön 

kokoontumistila puuttuu. Vanha tulli- ja pakkahuone on alueella näkyvä historiallinen rakennus, jota 

toivottaisiin nykyistä parempaan käyttöön, mieluiten julkiseksi tilaksi ja useamman toimijan käyttöön. 

 

Mauno Koivosto oli alueella tuttu näky ratikoissa, joilla hän teki ”huvimatkoja”. Entinen presidentti 

ansaitsisi alueelle oman muistotaulun. Alue tunnetaan myös Tove Janssonin ja perheensä 

kotikaupunginosana.  

 

Satamaliikenteen lisääntyminen, uusi hotellirakennus ja parkkihalli sekä erityisesti lisääntyvä rekkaliikenne 

nyt jo ahtaassa kaupunginosassa huolettaa. Rekkaliikenteen pelätään siirtyvän asuinkaduille. Etelärantaan 

tuleva toimistorakennus koetaan hyväksi, mutta toisia lisärakentaminen ja asukkaiden määrä huolettaa. 

 

Vankila, nykyinen hotelli, on merkittävä sekä alueen nykykulttuurin että historian kannalta. Vankilan 

historiaan liittyy paljon tarinoita, myös kummitustarinoita. Vaikka nykyinen satamatoiminta koetaan myös 

hankalana, halutaan alueen historiaa dynaamisena satamana pitää mielessä. Katajanokan mielenkiintoiset 

kehitysvaiheet, slummimaisesta satama-alueesta yhtenäiseksi jugend-kaupunginosaksi ovat osa historiaa. 

Rauniomuuri ulkoministeriön vieressä on rosoinen, mutta historiallisesti ja maisemallisesti tärkeä 

yksityiskohta, jota halutaan vaalia ympäristössä. 
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Konala 

 

Konalassa arvostetaan alueen vihreyttä: luonnontilaisia metsiä, vanhoja puita, eläimistöä ja väljää 

rakennuskantaa. Alueen historiasta muistuttavat juoksuhaudat ja maalinnoituksen jäänteet, ja niille 

toivotaan kunnossapitoa. Vanhat metsät koetaan arvokkaiksi, ja niiden päälle rakentaminen, varsinkin liian 

tiiviisti, nähdään ongelmana alueen kulttuuriympäristön kannalta. Hilapellon puronvarsi ja puisto ovat 

alueen arvokkaita luontokohteita. 

 

Alueella on perinteenä Joulunajan adventtipolku ja ylimääräisten omenien jakelu syksyisin. Alueella on 

myös ollut sittemmin hiipunut siivouspäiväperinne ja katukirpputoreja. Alueelle sopisi puistokonsertteja, 

kävelykierroksia ja muita yhteisöllisiä tapahtumia. Tuore asukastila on ahkerassa käytössä mutta kaikki 

alueen asukkaat eivät ole sinne vielä löytäneet.  

 

Kontulan ympäristö (Mellunkylä) 

 

Kontula, Kurkimäki, Vesala, Kivikko, Mellunmäki 

 

Alueella arvostetaan luonnontilaisia metsiköitä, kallioita ja ihmisten monimuotoisuutta. 

 

Aluetta ei pidetä varsinaisesti historiallisena, mutta 1950-60-luvun pientalot ja pihapiirit sekä vanhat 

vallihaudat muistuttavat alueen historiasta. Osa arvostaa luonnontilaista linnoitusketjun aluetta, osa taas 

toivoo sitä kunnostettavan. Lähihistorian kannalta alueesta tekee merkittävän maailman pohjoisin 

metroasema (Mellunmäki). Historiaa voisi tuoda tutuksi valokuvanäyttelyillä ja infotauluilla, monikielisesti.  

 

Alueen ulkotilojen käyttöä ja viihtyisyyttä voisi lisätä nurmialueilla kivetyksen sijaan, pitämällä metsiköitä ja 

puistoja luonnontilaisina, leikkipuistojen ja ulkokatosten kunnossapidolla. Yleinen viihtyisyys ja siisteys lisää 

kävijöitä, mistä alkaa myönteinen kierre alueen kävijöiden, turvallisuuden ja kulttuurielämän lisääntyessä. 

Toiset taas toivovat, ettei esim. Kontulan ostarin aluetta liikaa ”rauhoiteta” käyttäjien monimuotoisuuden 

ja palveluiden kustannuksella. 

 

Siivoustalkoot, musiikkiesitykset, ravintolapäivät ja muu kulttuuritoiminta sekä näihin sopivat viihtyisät sisä- 

ja ulkotilat olisivat alueelle tervetulleita.  
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Koskela 

 

Koskelalaiset arvostavat alueellaan lähiluontoa ja puistomaisuutta. Alueen rakennuskanta on monipuolista 

aina sairaala-alueen arvorakennuksista uudempiin ja vanhempiin kerrostaloihin sekä värikkäisiin 

puutaloihin. Vantaanjoen alue on koskelalaisille merkittävä luonto- ja kulttuurikohde - poliittiset graffitit, 

ulkoilu joenvartta pitkin ja kallioilla istuskelu on iso osa asukkaiden arkea. 

 

Juhana-Herttuantien ala-asteen viereisestä kulmasta pääsee ylös kalliolle, josta näkee yli Koskelan. 

Toinen turvapaikka on istua metsän pitkänomaisella ”aukiolla” suuren voimalinjan 

betoniperustuksella. Rakastan myös Koskelan varikon Annalan kenttää, joka on vähän sellainen 

hylätty helmi. Minua rauhoittaa myös vanhan öisen sairaala-alueen hiljaisuus ja hiukan boheemit 

pihatuolijärjestelyt. 

 

Koskelalaiset kokevat, että alueella tapahtunut henkirikos ja sen uutisointi leimaavat koko aluetta, ja 

toivovat että sen muut piirteet pääsisivät paremmin esille. Alue tulisi tuntea pikemminkin 

yhteisöllisyydestään, monipuolisista ja luontoa arvostavista asukkaistaan ja kauniista rakennuksista.  

 

Sairaala-alueen vanhat rakennukset ovat suuressa arvossa ja merkittävä osa alueen identiteettiä. Niitä 

toivotaan myös asukasyhteisön ja muuhun julkiseen käyttöön, ei vain yksityisiksi asuinrakennuksiksi. 

Asukkaat uskovat ja toivovat, että remontin ja täydennysrakentamisen valmistuttua sairaala-alueesta tulee 

viihtyisä ja kutsuva puistoalue kulttuuritapahtumien ja esimerkiksi puistojoogan käyttöön. Tämä vaatii, että 

puisto ei ole liikaa asuintalojen ja aitojen rajaama, vaan luontevasti saavutettava myös muille.   

 

Asukkaat toivovat alueen Kyläjuhlien jatkuvan myös tulevaisuudessa säännöllisesti Lisäksi toivotaan 

Annalan kenttää ja sairaalan kappelia runsaampaan käyttöön esimerkiksi konserttitilana sekä 

kukkaistutuksia, koirapuistoja ja yleistä elävyyttä. Asukastilan ja kaupunginosayhdistyksen puute vaikeuttaa 

yhteisöllisyyden kehittymistä alueella. 

 

Kruununhaka  

 

Kruununhaka koetaan kylämäiseksi asuinympäristöksi yhteiskunnallisesti merkittävien ja tunnettujen 

rakennusten kyljessä. Vanha ja kerroksellinen rakennuskanta, merenranta ja kivijalkaliikkeet ja ravintolat 

luovat kulttuuriympäristön raamit. 

 

Erilaiset putiikit ja pienet ruokakaupat, Laterna Magica -divari, Tuomiokirkon Kryptan kesäkahvila, 

Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, Teatteri Jurkka ja Liisankadun pubit ovat kiinteä osa asukkaiden 

arkea ja sosiaalista elämää. Harry’sin takahuone on salainen kokoontumistila. Liisanpuistikko herännyt 
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eloon Lippakioskin uuden toiminnan myötä, mutta ”laatikkomaisen” olutkioskin puolestaan ei koeta istuvan 

maisemaan. Kesäinen parkkipaikkojen valtaaminen terassikäyttöön elävöittää aluetta.  

 

Viheralueiden puute ja epäkäytännölliset puistot hiertävät kulttuuriympäristöä. Sisäpihoille kaivattaisiin 

vihreyttä ja puistomaisuutta. Säätytalonpuistoa voisi uudistaa lisäämällä keinuja, koripallokentän ja 

korjaamalla suihkulähteen. Siltavuorenpuisto on hukkakäytöllä eikä ole kutsuva, vaikka sillä olisi 

potentiaalia olla kutsuva viheralue. Siltavuoren kallio on maisemassa tärkeä elementti, jota halutaan vaalia. 

Entisen sotamuseon piha Liisankadun ja Maurinkadun kulmassa olisi potentiaalinen viheralue koko alueen 

yhteisön käyttöön, mutta sen täydennysrakentamiseen suhtaudutaan kriittisesti. Tervasaari on alueen 

asukkaille rakas ulkoilukohde ja alueen ainoita viheralueita, mutta sinne kokoontuu erityisesti kesäiltaisin 

enemmän väkeä kuin alueen luonto ja huoltokapasiteetti kestää. 

 

Kruununhaan asukasyhdistys on tehnyt kannanottoja alueen kaavoituksesta, tehnyt yhteistyötä 

Katajanokan asukkaiden kanssa ja julkaissut Krunikka-lehteä jo vuodesta 1975. Asukkaat osallistuivat 

Liisanpuistikon kunnostuksen suunnitteluun. 

 

Asukkaat kohtaavat Krunan mestassa ja Zinnkellerin keskusteluilloissa. Arkinen perinne on Harry’s baarin 

”päivävuoron” siirtyminen Star cafen terassille. Silakkamarkkinat, Maailma kylässä -festivaali ja 

Ruiskumestarin talon joulunavaus ilahduttavat asukkaita vuodesta toiseen. Krunikan festari on uusi 

kaupunginosafestivaali. Pienimuotoiset tapahtumat, kuten pihakonsertit, ravintolapäivät ja katuteatteri 

sopivat alueelle.  

 

Pohjoisrannan runsas liikenne häiritsee kulttuuriympäristöä, kuten Halkolaiturista ja merenrannasta 

nauttimista. Ranta on lähellä, mutta vilkas liikenneväylä tekee siitä kuitenkin etäisen. Pyöräteiden puute 

aiheuttaa vaaratilanteita jalkakäytävillä ja häiritsee siten liikkeissä ja terasseilla asiointia, erityisesti 

Liisankadulla. Kruununsillat ja Hakaniemenrannan uudistukset koetaan kulttuurimaisemaa uhkaaviksi ja 

lisäävän liikennettä Kruununhaassa. 

 

Kaupunginmuseo ja Ruiskumestarin tekevät alueen historiaa eläväksi, samoin Halkolaiturin historialliset 

purjelaivat. Monista asuintaloista on tehty historiikkeja, jotka sisältävät paljon tietoa koko alueen 

historiasta. Historiikkejä toivottaisiin enemmänkin eri taloista. Pikku Naantali, suuri asuinrakennus 

Unioninkadun päässä on monien tarinoiden ja tunnettujen toimistojen miljöö. Kruununhaassa on kautta 

aikojen törmännyt kuuluisiin henkilöihin: "Jörn Donner oli aikoinaan oma instituutionsa.” 

 

Monet muistavat Kruununhaan opiskeluajoistaan, elokuvista ja musiikkikappaleista. Valokuvat 

sähkökaapeissa ja kävelykierrokset tuovat historiaa tutuksi, mutta vanhojen asukkaiden tarinaillat ja 

kävelykierrosten infoa sisältävät verkkojulkaisut olisivat myös tarpeen. 



  37 

Kulosaari 

 

Kulosaari on kulttuuriympäristönä rauhallinen ja harmoninen kokonaisuus, jossa yhdistyy merellisyys sekä 

uusi ja vanha arkkitehtuuri. Vanhat ja arvokkaat huvilat sekä 1960-luvun ostoskeskus ympäristöineen 

miellyttävät asukkaita ja sopivat hyvin samaan kaupunginosaan, mutta tiivis täydennysrakentaminen 

herättää huolta. 

 

Saaren perinteisiin kuuluu Kulosaaripäivä, lasten kalastustapahtuma ja joulua edeltävät koristelut. 

Alueen kulttuuritarjontaan ollaan tyytyväisiä ja sen toivotaan pysyvän asukkaiden itsensä toteuttamana ja 

rauhalliseen ympäristöön sopivana. 

 

Asukkaat kokevat alueen luonnontilaisten metsiköiden ja rantojen olevan sellaisenaan arvokkaita ja 

vaalimisen arvoisia, samoin vanhojen puutarhojen ja huvilakatujen. 

 

Kumpula 

 

Kumpula on kulttuuriympäristöltään hyvin runsas ja monipuolinen - Kumpula tunnetaan boheemeista ja 

rennoista asukkaista ja kulttuurialan ihmisistä sekä tiiviistä asukasyhteisöstä, jota pieni ja yhtenäinen 

asuinalue osaltaan luo.  

 

Värikäs puutaloalue on alueen ylpeys ja tunnettu, määrittävä tekijä. Lisäksi Sofianlehdon 50-luvun talot, 

Kätilöopisto ja Isoniityn rakennuskokonaisuus luovat alueen kulttuuriympäristöä. Kumpula on puutarhojen 

kaupunginosa, jossa sijaitsee asukkaiden viljelypalstoja, koulukasvitarha, siirtolapuutarha mökkeineen ja 

kasvitieteellinen puutarha kahviloineen. 

 

Maauimala on keskeinen eri ikäryhmien ja sukupolvien, harrastusten ja lähialueiden asukkaiden 

kohtaamispaikka. Kumpulan kampus ja Unisport tekevät alueen monille tutuksi. Luontopäiväkoti ja lasten 

kesäleirit ovat lapsiperheille tuttuja ilmiöitä Kumpulassa. 

 

Asukkaat pitävät suuressa arvossa lähiluontoa, jossa vuodenaikojen vaihtelut ja eläimet, mm. liito-oravat 

tulevat osaksi arkea. Rauhallisuus ilman autojen ääniä, luonnontilaiset ja siistimättä jätetyt puistikot ja 

metsiköt ja Kumpulanmäen vaahterametsä on erityisesti ruskan aikaan tärkeä elementti alueen 

kulttuuriympäristössä. Kumpulanpuro haluttaisiin kunnostaa.  

 

Metsät iso osa alueen identiteettiä ja yhteisöä: Kurremetsä Kätilöopiston vieressä, Haukanpesä Uimalan 

metsikössä, Yliopistonmäen dinosauruksen jalanjälkeä muistuttava painauma kivessä on lapsille suuri 

nähtävyys. Lähimetsät ovat toinen olohuone, johon mennään rauhoittumaan, nauttimaan virvokkeista tai 
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yksin olosta. Luontokohteet ovat kovalla käytöllä myös naapurikaupunginosista vierailijoiden toimesta, 

mikä vuoksi niiden kaventuminen lisärakentamisen myötä huolettaa. Lähiluonnonsuojelu yhdistää 

asukkaita ja on ollut jo pitkään ns. kantava teema alueella. 

 

Puiston puita kaadettiin 2012 turhaan 400 kpl huonon hulevesisuunnitelman takia (peruttiin). 

Korvaavia puita ei palautettu. 

 

Vallilanlaakson tuleva ratikkalinja ja Kumpulanmäen rakennushanke ovat yleisiä huolia alueella, joka pitää 

yhtenäisiä luonto-alueita erittäin suuressa arvossa ja osana alueen identiteettiä. Raitiotien pelätään 

haittaavan puiston käyttöä ja turvallisuutta. Asukasyhteisö on tehnyt aktiivisesti töitä alueen 

luontokohteiden ja viheralueiden suojelemiseksi. Asukkaita yhdistää harmi siitä, että päiväkotihanke 

toteutui asukkaiden vastustuksesta kalliopuistikkoon, joka oli alueen yhteisölle ja perinteille tärkeä. 

 

Villa Novilla/Hurstin talo on monille tärkeä yksityiskohta alueen kulttuuriympäristössä. Umpeen laudoitetun 

huvilan tulevaisuus huolettaa. Asukkailla on suuri tahtotila saada talo hyötykäyttöön, mieluiten 

asukasyhteisölle. 

 

Historiallisuus näkyy katukuvassa, arkkitehtuurissa ja myös puutaloasumisen arjessa. Kampusalueen 

kadunnimet viittaavat tieteen historiaan ja merkkihenkilöihin, mutta ovat monille vieraita. Kumpulassa on 

ollut asutusta 1400-luvulta alkaen. Kartanon värikäs historia ja sairaalatoiminta on iso osa alueen historiaa. 

Alueen historiaan liittyy selvittämättömiä henkirikoksia ja pimeää viinan myyntiä - alueen maine on 

muuttunut paljon entisistä ajoista, jolloin se tunnettiin vähävaraisten ja romanien suosimana alueena. 

Vanhat asukkaat muistavat lapsuudestaan vielä kartanon vierellä laiduntaneet hevoset. 

 

Meidän talon kellarikerroksessa on vieläkin jäänteitä punaisista samettitapeteista, kun huonetta on 

käytetty paritukseen. 

 

Kymintien pohjoispäässä on ruosteinen lipputanko, joka on muistona nk. "puistotaloista", jotka 

olivat sodan jälkeisiä hätäasutustaloja. Näistä taloista saattaa metsästä löytyä vielä jokunen 

kivijalan pala, mutta lipputankoa lukuun ottamatta ei juuri muuta ole jäljellä. 

 

Kumpulan kartanon isäntä houkutteli torikaupoille kulkevia, satoaan vieviä maalaisisäntiä, juotti 

heitä ja osti heidän tuotteensa pilkkahintaan. 

 

Kumpulan kyläjuhlat ovat yli 30-vuotinen perinne ja asukkaiden ylpeys, joka vetää paikalle väkeä myös 

alueen ulkopuolelta. Alueella on lukuisia asukasyhteisön perinteitä: kyläjuhlien kilometrin kirpputori, 

pihatalkoot, Siirtolapuutarhan ja koulukasvitarhan juhannusjuhlat ja muut perinteet, ravintolaillat vallatulla 

Limingantiellä, kuoron joulukulkue, Frisbee-golf-kisat, Kylätilan pikkujoulut, Kumpula-juoksu… 
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Kyläjuhlien lisäksi Kylätilan klubi-illat ja Ilves-teatterin kesäteatteri Kätilöopiston kallioilla tuovat alueelle 

kulttuuria. Sanataidetta, ulkoilmaelokuvanäytöksiä ja pienimuotoisia puistokonsertteja sopisi alueelle 

useamminkin, esimerkiksi kasvitieteelliseen puutarhaan. Helsingin kävelyfestivaali voisi yltää Kumpulaan 

asti ja luonto-aiheinen kävely sopisi alueelle.  

 

Kumpulassa on lukuisia pieniä oman kylän perinteitä: saa ottaa -laatikot mistä löytää lastenkirjoja, vaatteita 

ja omenoita; kylpytakissa uimalaan tallustavat ihmiset, tuntemattomienkin naapureiden tervehtiminen. 

 

Kylätila on alueen sosiaalinen keskus, jonka ympärillä toimii paljon erilaisia yhteisöjä sekä Kylätilayhdistys. 

Kumpula-seura toimii alueella aktiivisesti ja toimittaa Kumposti-lehteä. Asukasyhteisö on aktiivinen ja 

asukkaat haluavat myös tulevien asukassukupolvien tietävän asukasyhteisön aktiivisuuden, tavoitteet ja 

saavutukset alueen kehityksessä. 

 

 

Kuninkaantammi 

 

Kuninkaantammen asukkaille luonto ja puistot ovat tärkein osa alueen kulttuuriympäristöä. Lisäksi 

ekologinen ja luontoa kunnioittava puurakentaminen on alueen ylpeys. 

 

Merkittävä yksityiskohta alueen historiassa on tietysti alueelle nimensä antanut tammi, joka on tarinan 

mukaan Ruotsin kuningas Kustaa III:n istuttama. Alueen historiaan ja legendoihin kuuluu lisäksi 

Hakuninmaalla tapahtunut murha ja juoksuhaudat. Alueella on toiminut hyvin pitkään samoja yrityksiä, 

jotka ovat jo osa alueen historiaa.  

 

Kirppikset, kyläjuhlat, virpominen ja omenien jako edustavat alueen yhteisöllisyyttä ja perinteitä. Alue 

koetaan yhteisölliseksi, kylämäiseksi ja sopivan rauhalliseksi.  

 

Aluetta voisi kehittää lisäämällä aikuisille penkkejä ja oleilupaikkoja puistoihin, ja parantamalla 

liikuntarajoitteisten kulkemista ja julkisen liikenteen käyttöä. 
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Käpylä 

 

Käpylä tunnetaan arkkitehtuuristaan, kulttuurialan ihmisistä ja taiteilijoista, yhteisöllisyydestä ja  

boheemista lapsiperhe-elämästä. Asukkaat kokevat alueen mukavan väljäksi, rauhalliseksi ja turvalliseksi 

ympäristöksi myös lapsiperheille. Ratikan ääni päättärillä ja iltaisin tuoksuvat puusaunat sävyttävät 

kulttuuriympäristöä. Lippakioskien ”pöhinä” on asukkaille tärkeää, ja niiden toivotaan palvelevan asukkaita 

myös tulevaisuudessa.  

 

Puutaloalue, Olympiakylä sekä Kisakylä ovat arvostettuja ja tunnettuja arkkitehtuurikokonaisuuksia. Myös 

ns. Käärmetalo, Lippakioskit ja kirkko ovat arkkitehtonisia maamerkkejä alueella. Käpylän vehreät sisäpihat 

ja pientalojen puutarhat ovat tärkeä kulttuuriympäristön pala. 

 

Asukkaat viettävät aikaa myös urheilukentillä ja Kumpulan puolella maauimalassa, siirtolapuutarhassa ja 

koulukasvitarhalla ja sen kahvilassa. Kivijalkaliikkeet ja ravintolat Koskelantien varrella ovat tärkeä osa 

Käpylän katukuvaa ja arkea. Tyhjiin liiketiloihin toivotaan esimerkiksi pop up -myymälöitä, jotta alueen 

potentiaalista saataisiin kaikki irti ja kaupunginosasta vielä elävämpi ja kylämäisempi. 

 

Käpyläläisillä on lukuisia pieniä ja suuria perinteitä: mm. lauluiltoja, kyläjuhlat, Elojuhlat, kirppiksiä ja 

laskiaisrieha. Pelkästään joulun aikaan liittyy monia perinteitä, kuten ulkovaloja, kuusijuhlia, konsertteja ja 

elävä joulukalenteri.  

 

Kirjaston, kirkon ja Seurahuoneen tapahtumat sekä Lippakioskin konsertit tuovat alueelle yhteisöllistä 

kulttuuria. Sähkökaappitaide tuo taidetta katukuvaan, mutta alueelle sopisi myös galleria tai tilataidetta. 

Alueelle sopii parhaiten yhteisölliset, koko perheen ulkoilmatapahtumat, kuten konsertit ja 

ulkoilmaelokuvat. 

 

Alue on tunnettu aktiivisesta asukasvaikuttamisesta, joka pelasti ainutlaatuisen puutaloalueen 

purkusuunnitelmilta. Tuoreempaa asukasvaikuttamista edustaa katuliitumielenosoitus turvallisemman 

koulumatkan puolesta. 

 

Osaa Käpylän asukkaista huolettaa tiivis ja korkea täydennysrakentaminen ja sen myötä viheralueiden 

kaventuminen, osan mielestä taas jotkut puistot olisivat kenties paremmassa käytössä asuinrakennuksin. 

Puutaloalue on merkittävä osa koko Helsingin kulttuuriympäristöä, mutta sen kunnossapito on vaativaa ja 

pääasiassa asukkaiden varassa - arvokkaan kulttuuriympäristökohteen ylläpitoon toivottaisiin tukea 

suoraan asunto-osuuskunnille. 
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Asukkaat haluavat säästää Onnenpuiston koulun, alueen luonnontilaiset puistikot ja kalliot, rosoiset 

Lippakioskit, vanhan ja väljän rakennuskannan ja hiidenkirnun. 

 

Käpylä-seura on asukkaille tuttu ja aktiivinen toimija. Lisäksi alueella toimii kerhoja, Lions-club ja aktiivinen 

FB-ryhmä. Käpylään kaivataan omaa kylätilaa asukkaiden kokoontumiseen, harrastamiseen ja tapahtumien 

järjestämiseen: tähän sopisi asukkaiden mielestä entinen päiväkotirakennus. Myös isompi kahvila ja 

katokset ulkotiloissa ajaisivat samaa asiaa. 

 

Lähiluonto on asukkaiden aktiivisessa käytössä ja tärkeä osa arkea. Taivaskallio on alueen asukkaille 

merkittävä luontoympäristö, jossa ollaan omassa rauhassa tai kokoonnutaan muiden kanssa yhteen. 

Väinölänkadun kallio tärkeä eri-ikäisten kohtaamispaikka, ns. ”ei-kenenkään-maata” eli kaikkien yhteinen 

olohuone, jonka toivotaan säästyvän rakentamiselta.  

 

Alueen sisällä on myös omia pienempiä asukasyhteisöjä, joilla on omat tapansa ja perinteensä: 

 

Onnenpuisto on Taivaskallion naapuruston yhteinen tapaamiskeskus, jossa järjestetään enemmän 

tai vähemmän suunniteltuja tempauksia kuten Taivaskallion laskiasjuhla tai naapuruston vuotuinen 

syysjuhla tai järjestetään futispelejä ja aarrejahteja lapsilaumoille, tai rakennetaan yhdessä 

napakelkka ja iglu, uudenvuoden ilotulitus vilkkuvan sähköautoshown muodossa, tai pidetään 

jääkiekkokisakatsomo johon poljetaan yhdessä sähköt. 

 

Onnenpuisto, sekä Kotikallion metsä ja ns. Mörrimetsä, ovat alueen lasten omia kulttuuriympäristöjä.  

 

Käpylän värikkääseen historiaan sisältyy mm. pankkiryöstö Pohjolankadulla ja aktivismi puutaloalueen 

suojelemiseksi. Yksin 2012 puretun Vuoritalon historiaan liittyy monia vaiheita, aina VPK-toiminnasta 

kommunistien kokoustilaksi ja punk-bändien treenitilaksi. Mielenkiintoinen anekdootti alueesta on, ettei 

alueen nimi alunperin tule kävyistä, vaan Kottbyn käännösvirheestä. 

 

Alueen historia näkyy jokapäiväisessä elämässä: pesutuvan nurkassa on tulisija, pihojen istutukset 

mukailevat alkuperäisiä suunnitelmia, taloja kutsutaan vanhoilla nimillään, kuten ”Rautatieläisten talo”, 

”Kalakaupan talo”… Vuonna 2019 julkaistu Neiti Aika -dokumentti esittelee Kisakylän historiaa, samoin Kjell 

Westön teos ”Missä kuljimme kerran”.  
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Laajasalo 

 

Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan asukkaat arvostavat saaristomaista lähiluontoa kallioineen ja metsineen. 

Kruunuvuoren lampi, uimarannat ja rantapolut ovat alueen tärkeitä elementtejä. Vanhojen metsien ja 

silokallioiden karsiminen uusien rakennusten myötä huolettaa asukkaita.  

 

Tuleva raitiotiehanke jakaa asukkaiden mielipiteitä, mutta lähiluonnon suojelu on jaettu arvo. Asukkaat 

haluavat lisäksi säilyttää Kruunuvuoren ja Hevossalmen kalliot ja metsät, Tullisaaren puiston, Aittasaaren 

sekä Öljysäiliön rosoineen. Kruunuvuoren lampi ansaitsisi siistimistä ja pitkospuut.  

 

Alueen vanhat, jo tuhoutuneet huvilat ovat yksi alueen tunnetuimmista kulttuuriympäristökohteista, jonka 

historian toivotaan säilyvän alueen muistossa. Nykyisin Aino Acktén huvila ja Stansvikin kartanoalue ovat 

arvostettuja vierailukohteita. Aino Acktén huvila halutaan kunnostettuna hyötykäyttöön - kahvilaksi, 

kulttuuritilaksi. Huvilat ja kartanot tuovat alueen vanhempaa historiaa esiin ja osaksi arkea, kun taas 

öljysataman infrastruktuuri lähihistoriaa.  

 

Laajasalopäivä, Lions-seuran toiminta, ulkoilu ja kirpputorit ovat alueelle ominaista yhteisöllistä toimintaa. 

Villa Wuorion tapahtumat luovat myös alueelle kulttuuria, samoin Öljysäiliön tapahtumat.  

 

Alueelle sopisi enemmänkin konsertteja, teatteria, kesäkahviloita, kirpputoritapahtumia sekä opastettuja 

luontoretkiä. Tapahtumia toivotaan monille eri ikäryhmille ja sekä ulko- että sisätiloihin.  

Alueelta puuttuu kuitenkin asukkaiden yhteisölliseen toimintaan sopivia sisätiloja sekä talviuintipaikka.  

 

Asukkaat kokevat, että alueen metsät ja kalliot ovat uhattuna eikä keskusteluyhteys asukkaiden ja 

päättäjien välillä toimi, ja että asukkaiden aloitteita kulttuuriympäristön suojelemiseksi ole huomioitu. 
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Landbo & Östersundom 

 

Landbo on luonnoltaan hyvin monipuolinen ja rikas. Alue on omakotitaloalueeksi arkkitehtuuriltaan hyvin 

kirjava ja ”vapaakaavainen”, mikä antaa alueelle omanlaisen leiman. Sekä Landbon että Östersundomin 

asukkaat toivovat alueen pysyvän jatkossakin pientaloalueena.  

 

Asukkaat tuntevat asuvansa luonnon keskellä, lähimetsät ja vesistöt ovat iso osa asukkaiden jokapäiväistä 

elämää. Lähiluonnon toivotaan säilyvän myös tulevissa rakennushankkeissa. 

 

Landbon perinteisiin kuuluvat kyläjuhlat, Talosaaren talkoot, roskien keräys sekä jokavuotinen 

pyöräilytapahtuma "Tour de Landbo”. Alueelle kaivattaisiin kesäisin toria urheilukentälle sekä 

luontoaktiviteetteja, mutta muuten alueen kulttuuritoiminta koetaan riittäväksi. Käytöstä poistunut 

päiväkotirakennus sopisi hyvin yhteisölliseksi tilaksi.  

 

Landbon kulttuuriympäristöä syö tienvarsien roskaisuus ja alikulkuväylien epäsiisteys. 

 

Alueen historia on kietoutunut Sipoon kunnan ja Östersundomin kartanon historiaan, mistä muistuttaa 

Östersundomin vanha kirkko ja rakennuskanta. 

 

”Alueen rakennushistoria pohjautuu aikaan jolloin Sipoon kunta oli niin köyhä että alueen 

kartanolle annettiin lupa myydä alueen tontit vapaasti omakotirakentajille ilman rakentamiseen 

liittyviä rajoituksia. Poikkeus annettiin vastineeksi siitä että Östersundomin kartano huolehti alueen 

tontti-infrastruktuuriin liittyvistä kustannuksista. Ainoastaan alueen rakennusten kattojen väri oli 

määrätty siten kun alueen isommat aluelohkot vapautettiin myyntiin.” 

 

Lauttasaari 

 

Lauttasaaren asukkaille tärkein kulttuuriympäristön elementti on alueen merellisyys. Rantakalliot ja 

uimalaiturit ovat asukkaille tärkeitä paikkoja meriluonnon äärellä. Myllykallio lintutorneineen on myös 

tärkeä luontokohde. Merentäytöt ja tiivis uudisrakentaminen huolettavat, sillä uusien asukkaiden ei uskota 

mahtuvan alueelle lähiluonnon näkökulmasta. Asukkaat toivovat luonnontilaisten rantojen, kallioiden, 

metsiköiden sekä kartanonalueen ja veneilytoiminnan vaalimista ja suojelua myös tulevaisuudessa. Pienen 

veneveistämön, sillan ohjauskopin ja kesämajojen toivotaan myös säilyvän kaupunkikuvassa. 
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Saarta kiertävät linnoitusvallit muistuttavat historiasta, samoin ennen sotia ja 50-luvulla rakentunut 

kaupunkiympäristö sekä Kasinonranta. Tunnettu yksityiskohta alueen historiassa on vuoden 1944 

selvittämätön ampumavälikohtaus sekä Tuntemattoman sotilaan hautamuistomerkki. Yhteiskoulun 

historia, Tallbergin kartano ja kaavoituksen vaiheet ovat teemoja, joita haluttaisiin välittää nuoremmille 

asukkaille. Kirjajulkaisut, Lauttasaari-lehti ja seuran historiaillat ja -kävelyt tuovat alueen historiaa ja 

tunnettuja asukkaita tutuiksi. 

 

Lauttasaaressa on paljon nähtävää ja koettavaa, kuten 

- luonto, rannat, merimaisema 

- Myllykallio 

- Kasinonranta kahviloineen 

- Ryssänkärki linnoituksineen 

- kirkkoarkkitehtuuri 

- Lauttasaaren kartano 

- purjevenesatama 

- Mutterikahvila 

- Punainen huvila 

- Elsa Aropaltion asuintalokokonaisuus 

- kesämajat

 

Asukasyhteisö on aktiivinen ja sillä on vahva paikallisidentiteetti, mitä selittävät maantieteelliset rajat sekä 

se, että monet perheet ovat asuneet Lauttasaaressa usean sukupolven ajan. Asukkaat arvostavat 

kotikaupunginosaansa ja ovat hyvin sitoutuneita siihen, mikä tekee asukasyhteisöstä hyvin aikaansaavan ja 

tuotteliaan. Alueen yhdistys- ja harrastustoiminta on erittäin monipuolista ja rikasta. Alueen FB-ryhmät 

ovat aktiivisia ja ylläpitävät yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta asukkaiden keskuudessa. Tiivis asukasyhteisö 

ja virallinen Lauttasaari-Seura koetaan hieman sisäänpäin lämpiäväksi ja vaikeasti lähestyttäväksi, mutta 

tässä on tapahtunut muutosta parempaan suuntaan.  

 

Tuoreet asuinalueet asukkaineen koetaan vielä irrallisiksi alueen asukasyhteisöstä. Uusien asukkaiden 

integrointiin etsitään ratkaisuja. Asukkaat kaipaavat myös kylätilaa tms. monitoimitaloa, 

kokoontumisaukiota, urheilutiloja ja uimahallia yhteisöllisyyden ja harrastusten tueksi.  

 

Alueella on paljon yhteisöllisiä perinteitä, kuten Lauttasaaripäivä, siivous- ja kitkentätalkoot, taloyhtiöiden 

omat merkkipäivät ja yleisten juhlapyhien perinteet. Lapsiperheiden perinteitä ovat päiväkotiryhmien omat 

tapahtumat, Lahnalahdenpuiston puistoruokailu, MLL:n vauvakahvila ja lasten urheilutapahtumat. 

 

Alueelle toivottaisiin lisää kulttuuritapahtumia, kuten taidetta, konsertteja, yhteislaulutilaisuuksia ja katetut 

ulkotilat helpottaisivat näiden järjestämistä. Kirkko, paikallinen musiikkiopisto ja kirjasto tuovat kulttuuria 

alueelle. Juhlaviikkojen tapahtumia voisi ylettää saarelle.  
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Malmi 

 

Myös Malmin asukkaille lähiluonto on iso osa kulttuuriympäristöä: Longinoja taimenineen, ulkoilureitit, 

liito-oravat ja muu eläimistö. 

 

Kaupunkitanssit Ala-Malmin puistossa, kesäkahvila Raparperitaivas, ylikulkusillan katusoittajat (Ylisen 

veljekset), paikallinen musiikkikoulu, kirpputoritapahtumat, Malmisalin ja kirkon konsertit ja lentokentän 

ulkoilmakonsertit sekä ajoneuvonäyttelyt tuovat alueelle eloisuutta ja kulttuuria. Alueelle kaivattaisiin 

elokuvanäytöksiä, konsertteja sekä liikunta- ja luontotoimintaa. 

 

Julkisiin tiloihin, kuten Malmintorille, Ala-Malmin puistoihin ja aseman portaikoille toivotaan ”kasvojen 

kohotusta”, eli siistimistä, turvallisuuden kohentumista ja lisää roska-astioita. Ylä-Malmin suihkulähde, 

puistojen penkit ja nuorisotalo ansaitsevat kunnostusta.  

 

Malmin vanha rautatieasemarakennus ja torin seudun puutalot ovat arvokas historiallinen elementti. 

Lisäksi vanhat juoksuhaudat, linnoituksen jäänteet ja nuorisotalo sekä muut vanhat rakennukset 

muistuttavat alueen historiasta. 

 

Alueella sijaitseva lentokenttä ja sen ympärille muodostunut toiminta ja yhteisö dominoi alueen koettua 

kulttuuriympäristöä ja on myös alueen tunnetuin elementti ulkopuolisten silmissä. Lentokenttätoiminta on 

myös luonut alueelle vahvaa yhteisöllisyyttä. Alueen rakentaminen herättää suurta huolta 

ilmailutoiminnan, perinteiden ja luonnon näkökulmasta. Ilmailuharrastuksen lisäksi kenttä tarjoaa alueelle 

ulkoilureittejä, perinteitä, ulkotiloja kulttuuritapahtumille, kahvilan ja linkin alueen historiaan. Näiden 

elementtien toivotaan säilyvän jatkossakin.  
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Malminkartano 

 

Asukkaat kokevat, että Malminkartano on turhaan tunnettu levottomuuksista ja väkivaltaisuudesta, mikä ei 

vastaa asukkaiden omia kokemuksia alueelta.  

 

Malminkartanon historia on monivaiheinen, ja yltää aina keskiajalta kartanon ajoille ja moderniin 

arkkitehtuuriin. Malminkartano on ”uuden kauden kaupunginosa jossa tulee toimeen ilman autoa”. Alueen 

hyvät pyöräily- ja jalankulkureitit ovat ylpeyden aihe. Alueelta löytyy historiallista arkkitehtuuria, kun taas 

Ralph Erskinen kortteli edustaa uudempaa, ainutlaatuista arkkitehtuuria.  

 

Malminkartanonhuippu on keskeinen paikka, jonka äärellä kuntoillaan ja kokoonnutaan ampumaan 

uudenvuodenraketteja. Kuntoportaat tuovat alueelle paljon kävijöitä, joten niiden lähelle sopisi kahvila tai 

muita palveluita.  

 

Junatunnelin graffitit, Mätäjoki, Kartanonkaari nurmikenttineen, Kartanonmetsä ja hevostallit ovat tärkeitä 

kulttuuriympäristöelementtejä, jotka halutaan säästää alueella.  

 

Mätäjokifestarit, asukastalo Rengin puurojuhla, 40 vuoden ajan vietetyt elojuhlat Piikapuistossa, kirjaston 

esitelmät ja elokuvaillat sekä sadonkorjuu omenatarhassa ovat asukkaita yhdistäviä perinteitä alueella. 

Alueella on ollut myös ympäristötaidetapahtuma, hävikkiruokatoimintaa, Zodiakin yhteisöllinen tanssi- ja 

kävelyteos sekä arkeologisia kävelykierroksia. Alueella toimi aiemmin vapaaehtoisvoimin ylläpidetty 

kylätalo, jossa oli monenlaisia harrastusryhmiä ja kuntouttavaa toimintaa. Se siirtyi ensin toisiin tiloihin ja 

sittemmin suljettiin. Yleisesti alueelle kaivattaisiin ravintoloita, kulttuuria ja kahviloita. 

 

Malminkartanonaukion ja joidenkin puistojen käyttö koetaan epämukavaksi päihteidenkäytön vuoksi. 

Puistojen ja grillipaikan siisteys, esim. parempi jätehuolto tekisi niistä kutsuvampia.  

Aistipolku on uusi yksityiskohta aleen kulttuuriympäristössä. Laidunmaa-veistos ansaitsisi enemmän 

huomiota. 

 

Malminkartanossa historia on monin tavoin läsnä. Kartanonmetsä on tärkeä ulkoilukohde, jossa tuntee että 

”täällä on kautta aikojen eletty”. Samoin muinaistie tuo historian lähelle arkea. Alueella on asuttu jo 

kivikaudella ja pyydystetty hylkeitä. Hieno yksityiskohta Malminkartanon historiassa on se, että vanhan 

kartanon asukas, Gerda Jernström edusti Suomea voimistelujoukkueessa vuoden 1912 Olympialaisissa. 

 

Kun [Puulajipuistossa sijaitsevien] kivijalkojen keskelle menee keskiyöllä ilmestyy sinne 

kartanonherra. 
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Marjaniemi 

 

Marjaniemi on merellinen kaupunginosa, joka tunnetaan siirtolapuutarhasta ja uimarannoistaan.  

 

Monille Marjaniemi on tuttu J. Karjalaisen verisestä miehestä kertovasta kappaleesta ”Marjaniemessä” sekä 

Suomi-elokuvien kuvauspaikkana. 

 

Alueella toimii Marjaniemi-seura, joka järjestää vuosittain Marjaniemi-päivät. Alueella järjestetään myös 

pienimuotoisia asukkaiden omia kulttuuritapahtumia. Alueelle sopisi pieniä kulttuuritiloja, kuten 

konserttisali tai konserttilava ulkona sekä yhteisöllisyyttä tuovia palveluita, kuten ravintoloita ja kahviloita. 

Tilojen puute haittaa yhteisöllisyyden muodostumista.  

 

Etätyöarki on muuttanut aluetta eläväisemmäksi, kun asukkaat viettävät enemmän aikaa alueella. 

 

Maunula, Pirkkola & Postipuisto 

 

Postipuiston asukkaat odottavat vielä alueen asukasyhteisön ja kulttuuriympäristön kehittymistä. Asukkaat 

ovat itse luomassa asuinalueen ensi askelia ja historiaa. Menneisyys Postin lajittelukeskuksena näkyy 

alueen nimistössä ja värityksessä. Asukkaita voisi innostaa vegeruokafestarit ja musiikkitapahtumat 

Keskuspuiston laidalla sekä kaupunginosayhdistyksen perustaminen. 

 

Keskuspuiston kyljessä asuminen on alueen asukkaille tärkeä arvo. Alueen asukkaat arvostavat 

arkkitehtuuria, kuten Pirkkolan ”ruotsalaistaloja” ja puistoja. Maunula-talo on yhteisölle merkittävä paikka, 

sillä asukkaat ovat olleet mukana sen suunnittelussa alusta asti. Lähiluonnon suojelu, mm. 

Keskuspuistoryhmässä toimiminen yhdistää asukkaita. 

 

Raide-Jokeri vaikuttaa merkittävästi alueen tulevaisuuteen. Tämä koetaan tervetulleeksi muutokseksi, 

mutta ”ylimitoitettua” yhtenäisen rakennuskannan keskelle rakentamista ei arvosteta. Myös Pirkkolassa 

yhtenäisen matala rakennuskanta on merkittävä kulttuuriympäristöarvo, joka halutaan säästää. 

 

Tiernapojat ”modernilla otteella”, kirpputoritapahtumat, Jääjuhla, Maunula-päivä, Maunulan Musaa ja 

Makkaraa -festivaali sekä Pirkkolan Lyhtyjen yö ovat alueelle ominaisia perinteitä. Lisäksi paikallinen 

teatteri ja lukupiirit ylläpitävät alueen kulttuurielämää. Alueelta puuttuu yhteisölliseen toimintaan ja 

kohtaamisiin kutsuvia aukioita ja toreja. 

 

Pirjon Krouvi Pirkkolassa oli merkittävä rock-yhtyeiden, kuten The Soundsin kohtaamispaikka, ja toimi 

näiden ”sivukonttorina” 60-70-luvuilla. Vanha Elannon talo koetaan tärkeäksi kulttuuriympäristön 

yksityiskohdaksi, joka tulisi säästää.  
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Merihaka 

 

Asukkaat arvostavat alueen omintakeista arkkitehtuuria, merellisyyttä, rauhallisuutta ja kylämäisyyttä, jota 

sijainnin ja arkkitehtuurin luoma eristyneisyys tehostaa. Merihaka on koko Suomen kontekstissa 

ainutlaatuinen arkkitehtoninen kokonaisuus, ”esimerkki lähiöajatuksesta tiivistettynä pienelle alueelle ja 

kytkettynä kantakaupunkiin”, joka halutaan säästää sellaisenaan. Merihaka on omalaatuisuudessaan 

tunnettu ja jakaa paljon mielipiteitä, mikä itsessään on asukkaille arvo. Ympäröivä meri ja linnut tuovat 

luontoa lähelle ”betoniviidakkoa”.  

 

Alueen historiasta muistuttaa vahva 1970-luvun arkkitehtuuri ja värit. Aluetta käytetään usein esim. TV-

sarjojen kuvauskohteena, mikä sitoo sitä laajempaan kulttuurihistoriaan.   

 

Mahtava Merihaka -työryhmä on alueella vaikuttava aktiivinen yhteisö, joka on tuonut alueelle 

paikalliskulttuuria ja tapahtumia. Alueelle ollaan järjestämässä Dodo ry:n kanssa yhteistyössä 

kaupunkiviljelytoimintaa. 

 

Mattolaituri ja Kulttuurisaunan edusta ovat suosittuja, merellisiä ajanviettopaikkoja jotka tuovat myös 

alueen ulkopuolisia helsinkiläisiä Merihakaan, samoin kuin Sir Oliver -baari. Betoni-klubi on Merihaassa 

toimiva perinteinen kulttuuritapahtuma. Merihaan kansialue on Merihaka Oy:n yksityisessä omistuksessa, 

mikä määrittää ja hankaloittaa tapahtumien järjestämistä alueella.  

 

Alueelle kaivattaisiin lisää musiikkia, kirppiksiä, liikuntatapahtumia sekä asukkaiden järjestämiä 

kulttuuritapahtumia, joille toivottaisiin rahallista tukea. Alueelle kaivattaisiin lisää penkkejä, sekä kannelle 

että rannan tuntumaan, helpottamaan kulttuuriympäristöstä nauttimista.  

 

Hakaniemenrannan täydennysrakentaminen, Hakaniemensillan uusiminen, Merihaan väestön vaihtuminen 

nuorempaan ja lapsiperheiden lisääntyminen muuttaa alueen ympäristöä tulevina vuosina huomattavasti. 

Kruunuvuoren pikaratikkasilta herättää sekin myönteisiä ajatuksia. Skeittaamista alueella on rajoitettu 

kieltokyltein, kun taas toisten mielestä se sopisi Merihaan katukuvaan. 
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Metsälä 

 

Metsälän asukkaat arvostavat alueen vehreyttä, väljyyttä, kylämäisyyttä ja ajallisesti kerroksellista 

rakennuskantaa. Aluetta pidetään rauhallisena alueena tunnetumpien alueiden, kuten Käpylän kyljessä, 

minkä takia se saa olla enimmäkseen omassa rauhassa. Metsälässä on paljon erilaisia sosiaalihuollon 

keskuksia, kuten vastaanottokeskus, tukiasuntoja ja korvaushoitoyksikkö, jotka istuvat asukkaiden mielestä 

hyvin ja kitkattomasti rauhalliselle alueelle.  

 

Eri vuosikymmenien talot aina 1910-luvulta saakka sopivat yhteen ja muodostavat arvostetun 

kokonaisuuden. Mansardikattoiset puutalot, vanha pienteollisuusalue ja puistomaiset tiet ovat arvostettu 

osa alueen kulttuuriympäristöä. Asukkaat arvostavat alueen luontokohteita, kuten Keskuspuistoa ja 

Maunulanpuroa.  

 

Alueen historia on sidoksissa entisen Oulunkylän kunnan ja Käpylän historiaan ja onkin aiemmin tunnettu 

nimillä Välitaipale ja Vanha-Käpylä. Alue tunnettiin ennen nyt jo puretusta Lemmenlaakson tanssilavasta ja 

taiteilija-asukkaistaan. Asukkaat kertovat myös tarinaa norsusta, joka eksyi Metsälään ja juuttui 

Maunulanojaan. Metsälä-seuran visat ja seuran julkaisema kirja sekä vanha ja moninainen rakennuskanta 

muistuttavat alueen historiasta. Asukkaita kiinnostaisi kuitenkin Metsälän historiaan tutustuttavat 

kävelykierrokset, ehkä yhdistettynä lähialueiden historiaan. 

 

Metsälä-seuran tapahtumat, kyläillalliset, helmikuun jääjuhlat ja Lionsien kevätjuhla ovat alueella tärkeitä 

perinteitä. Lisäksi petanque-kisat, talkoot ja VPK:n tutustumispäivät tuovat asukkaita yhteen.  

 

Alueella on paljon yhteisöllistä toimintaa, mutta yhteisöllisyys ei sido asukkaita ja yksilöllisyys sopii myös 

alueelle. Asukastila tai -kahvila sekä harrastetila olisi alueelle tervetullut. Metsälän hiekkakentälle 

toivottaisiin kunnostusta, niin se palvelisi eri lajien harrastajia paremmin. Alueen tiloihin ja infrastruktuuriin 

ollaan kuitenkin nykyisellään pääasiassa tyytyväisiä.  

 

Asukasyhteisö on toiminut aktiivisesti vaikuttaakseen lähialueen kaavoitukseen, erityisesti Keskuspuiston ja 

muun lähiluonnon vaalimiseksi. Alueen liikennejärjestelyt koetaan paikoitellen turvattomiksi 

(alikulkutunnelit, Asesepäntien ja Vaskisepäntien risteys ja leikkipuistojen lähitiet). 

Asukkaita huolettaa Metsälän ja lähialueiden tuleva tiiviimpi rakennuskanta ja suuret asukasmäärät, jotka 

kuormittavat lähiluontoa. Asukkaat toivovat, että alueen ulkoilureitit, Pirttipolunpuisto ja lähimetsät, 

vanhat rakennukset sekä matala rakennuskanta säilyvät. Krämertintien vesipumppu ja pienteollisuusalue 

ovat alueen sympaattisia rosoja, joiden toivotaan säilyvän. Tuusulanväylän kaupunkibulevardi koetaan 

alueelle liian isoksi ja ”suurentelevaksi” hankkeeksi, joka kaventaa lähimetsiä. Osa asukkaista odottaa 

kaupunkibulevardia myös myönteisin mielin, samoin kuin Käpylän aseman matkakeskusta sekä uusia, 

siistimpiä jalankulkuyhteyksiä. 
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Munkkiniemi, Meilahti, Lehtisaari 

 

Munkkiniemen, Meilahden ja Lehtisaaren asukkaat jakavat merellisen ja luonnonläheisen alueen, josta on 

hyvät kulkuyhteydet keskustaan ja urbaaniin elämään. Alueelta löytyy ”uskomaton yhdistelmä 

suurkaupungin pääkatua, ikimetsää, merta ja kaupunkiasumista”. Alueen taidemuseot, rantareitit ja -

kahvilat sekä raitiovaunureitit muodostavat alueen kulttuuriympäristöä.   

 

Meilahden huvilat ovat asukkaille tärkeä kulttuuriympäristökohde. Alueen historiaa voisi tuoda esiin 

museohuvilan muodossa tai vanhoista valokuvista kootulla luontopolulla. 

 

Asukasyhteisöä yhdistää lähiluonnon arvostus, huoli keskuspuiston kaventumisesta ja kierrätys. 

Meilahtelaisilla on ollut sittemmin jäänyt perinne julistaa keskuspuiston joulurauha, mitä toivotaan takaisin. 

Asukkaat arvostavat rauhallista, hillittyä ja turvallista asuinympäristöä, eikä suuria muutoksia alueen 

kulttuuritarjontaan kaivata. 

 

Lehtisaaren asukkaat arvostavat rauhallista ja luonnonläheistä aluetta, jonne väkijoukot eivät löydä. 

Saaressa sijaitseva pronssikautinen hauta on ainutlaatuinen linkki alueen varhaiseen historiaan. 

 

Munkkivuori 

 

Munkkivuoren asukkaat ovat ylpeitä alueen runsaista viheralueista ja luonnosta sekä 

puutarhakaupunkimaisesta, väljästä ja viihtyisästä rakennuskannasta. Munkkivuoren runsas linnusto 

nousee kaikissa alueen vastauksissa esiin, eli on merkittävä osa alueen kulttuuriympäristöä. 

 

Alueella sijaitsee suomen vanhin ostoskeskus, Talin kartanon maita ja 50-luvun rakennuskantaa, mitkä 

muistuttavat alueen historiasta. Entinen laukkarata, vanhat tekstit talojen seinissä ja ostarin 

valokuvanäyttely tuovat myös historiaa osaksi arkea. 

 

Alueen asukasyhteisö toimii pääasiassa FB-ryhmissä, mutta koulujen myyjäiset, ostarin tapahtumat ja 

kirpputorit tuovat asukkaita yhteen myös kaupunkitilassa. Asukasyhteisö on toiminut aktiivisesti 

kaupunkimetsän suojelun hyväksi.  

 

Täydennysrakentaminen ja lähimetsien rakentaminen sekä hyödyntäminen seikkailupuistona koetaan 

alueen kulttuuriympäristön ongelmiksi. Asukkaat toivovat lähimetsien ja rantojen lisäksi, että väljää 

rakennuskantaa ja linnustoa suojellaan jatkossa. Ostari on ”sellaisenaan sympaattinen” ja sen toivotaan 

säilyvän myös kunnostuksen jälkeen. 
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Myllypuro 

 

Alue on asukkailtaan monipuolinen, mutta se koetaan turvalliseksi ja rauhalliseksi. Asukkaat arvostavat 

alueen ulkoilureittejä, lähiluontoa ja metsiä, joiden väheneminen uusien rakennusten myötä huolettaa. 

Luonnontilaiset niityt ja puistikot viehättävät ”liian hoidettuja” puistoja enemmän. 

 

Alueen historia ei ole asukkaille erityisen tuttua eikä se tule esille kaupunkiympäristössä, nimistöä lukuun 

ottamatta. Historiaa voisi tuoda tutuksi näyttelyillä tai koostetusti netissä. Historia- ja kulttuuriaiheiset 

kävelyt olisivat tervetulleita. 

 

Alue tunnetaan ulkoilu- ja urheilumahdollisuuksistaan, mitä tulevat kuntoportaat korostavat. Alueelle 

toivottaisiin myös puistojumppaa tai muuta yhteisöllistä urheilutoimintaa. Kulttuuripalveluita alueelta ei 

kuitenkaan koeta löytyvän, vaan ne ”haetaan muualta”. Myllypuron kirkon ja Ortodoksisen kappelin 

konsertit tuovat alueelle kulttuuria.  

 

Myllypuropäivät on vuosittainen yhteisöllinen tapahtuma alueella. Pokemon Go -pelin ympärille on 

syntynyt pieniä perinteitä ja yhteisöllisyyttä, se tuo alueen asukkaita yhteen. Alueen puistot ja 

ostoskeskuksen tori koetaan epäviihtyisiksi ja hankaliksi ottaa käyttöön, mm. runsaan päihteidenkäytön 

vuoksi.  

 

 

Oulunkylä & Veräjämäki 

 

Oulunkylän ja Veräjämäen alue koetaan idylliseksi, ajallisesti kerrokselliseksi ja vehreäksi 

puutarhakaupunginosaksi. Vanhat huvilat, 70-luvun kerrostalot ja asemanseutu kuuluvat yhdessä alueen 

kulttuurimaisemaan.  

 

Asukkaat arvostavat alueen luonnonvaraisia puistoja, metsiköitä ja muuta lähiluontoa. Vantaanjoen varsi, 

Pikkukosken ranta, siirtolapuutarha-alue ja petankkikenttä ovat asukkaille tärkeitä ja yhteisöllisiä 

ulkoilukohteita. 

 

Alueen asukkaita yhdistää halu vaikuttaa alueen kaavoitushankkeisiin: uudisrakentamisen koetaan 

uhkaavan alueen luontoa ja kulttuuriympäristöä, erityisesti Maexmontanin puiston ympäristössä, minkä 

osalta onkin tehty aktiivista vaikuttamistyötä. Erityisesti suunniteltu pyöreä pysäköintitalo nähdään uhkana, 

sillä puisto ja Seurahuone jäisivät sen varjoon kaupunkimaisemassa. Jotkut asukkaat kuitenkin kokevat 
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nykyisten suunnitelmien huomioivan hyvin vanhan kulttuuriympäristön. Myös lähimetsien ja Vantaanjoen 

varren toivotaan säilyvän luonnollisena virkistysalueena uusien rakennushankkeiden suunnitelmissa. 

Oulunkylän ostari ympäristöineen voisi olla viihtyisämpi ja kutsuvampi keskus alueelle. Raidejokerin myötä 

muuttuneet julkiset liikenneyhteydet koetaan hankaliksi, mikä vaikuttaa alueen kutsuvuuteen ja 

palveluiden käyttöön. 

 

Oulunkylän Seurahuone on alueen asukasyhteisön keskus ja alueen ylpeys. Osa asukkaista kokee, että se 

voisi olla vielä helpommin lähestyttävä, kulttuuritarjonnaltaan monipuolisempi ja enemmän asukkaiden ja 

eri ikäisten käytössä. Alueella järjestetään usein konsertteja Seurahuoneella ja kirkossa, ja Rautavaara-

teemaiset kulttuuritapahtumat ovat alueella kesäinen perinne. Puistokonsertteja, taidenäyttelyitä ja 

lapsiperhetapahtumia, kuten puistopiknikkejä alueelle kuitenkin kaivattaisiin. Alueella ennen sijainnut pop-

jazz-konservatorio on jättänyt alueelle musiikillisen ja taiteellisen leiman, ja musiikin harrastamisen 

mahdollisuuksia ja konsertteja kaivattaisiin alueelle lisää. 

 

Alue tunnetaan siellä asuneista lukuisista taiteilijoista, tunnetuimpana Tapio Rautavaara. Alueella sijaitsi 

ennen ampumarata, jossa Suomen tunnetuimmasta poliittisesta murhasta tunnettu Eugen Schauman 

harjoitteli.  

 

Ennen kylpylänä toimineen Seurahuoneen ja alueen muiden vanhojen huviloiden historia värittää alueen 

menneisyyttä, mutta ei ole yksityiskohtineen asukkaille erityisen tuttua. Veräjämäellä on paljon suojeltuja, 

vanhoja asuinrakennuksia, jotka tuovat alueen historiaa osaksi arkea, samoin kadunnimet. Hankkijanmäellä 

sijainneen kartanon puutarhasta muistuttaa alueen monipuolinen puusto, juhannusruusu ja muu 

puutarhakasvillisuus. Historiasta keskustellaan ja opitaan Oulunkyläläisten FB-sivulla, mutta nykyistä 

yksityiskohtaisemmat kävelykierrokset tai paperiset asukastiedotteet perehdyttäisivät myös alueen 

rikkaaseen historiaan.  
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Pajamäki 

 

Pajamäkeläiset kuvaavat aluettaan rauhalliseksi, kylämäiseksi ja lapsiystävälliseksi. Asukkaat arvostavat 

alueella yhtenäistä 1950-luvun metsälähiötä sekä luonnon ja rakennuskannan harmonista 

yhteensovittamista, mikä onkin säilyttämisen arvoinen kokonaisuus. Alue on pidetty viihtyisänä 

säilyttämällä viheralueita ja vanhaa puustoa rakennusten välissä. Lähiluonnon arvostus yhdistää asukkaita: 

metsät liito-oravineen mainittiin useissa vastauksissa tärkeäksi tekijäksi kulttuuriympäristössä. 

 

Talin kartano ja siirtolapuutarha juhannusjuhlineen ja saunailtoineen, Patterinmäen ilmatorjuntapatteri ja 

Aurinkokunta-teos ovat merkittävä osa alueen kulttuuriympäristöä, jaettuja kokemuksia Pitäjänmäen 

asukkaiden kanssa.  

 

Patterinmäen ilotulitus, pulkkamäki, Wanhan Pajan musiikkiesitykset, joululaulutilaisuus ja siivoustalkoot 

tuovat asukkaita yhteen. Pajamäki-päivä tarjoaa ohjelmaa koko perheelle.  

 

Pajamäki-seura on vastaajille hyvin tuttu toimija alueella, ja on tehnyt aktiivista vaikuttamistyötä aluetta 

koskeviin suunnitelmiin, mm. metsien ja leikkipuiston ylläpitämiseksi ennallaan. Asukastilaa kaivataan 

alueelle, erityisesti seurakunnan tilan poistuttua käytöstä. 

 

Raide-Jokeri on merkittävä huolenaihe asukkaiden keskuudessa, ja luontoalueiden kaventuminen 

rakennushankkeiden myötä ahdistaa. Koirapuisto kaipaisi kunnostusta, samoin ulkoilureittien penkit.  

 

Pajamäen historiaan kuuluu elokuvista ja kirjoista tuttuja yksityiskohtia. Mauri Sariolan dekkari-poliisin 

esikuvana toimi eräs Pajamäessä asunut tunnettu poliisi. Alueella on kertoman mukaan kuvattu 

Tuntematon sotilas -elokuvan Lehdon ampumakohtaus sekä Harjunpää-sarjan kohtauksia. Pajamäen pubi 

”Wanha Paja” tuli tutuksi Finnairin Bluewings-lehden maininnasta. 

 

Muita legendoja Pajamäen vaiheista: 

 

Eräänä aamuna bussi on 50 syöksyi Pajamäentien päässä olevan Poutamäentien talon seinää  päin.  

 

 Pajamäen Kansallis-Osake-Pankki ryöstettiin aikoinaan. 
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Pakila  

 

Pakilalaiset arvoistavat luonnonläheistä, rauhallista ja väljästi rakennettua pientaloaluettaan. Asukkaat ovat 

aktiivisia ympäristönsuojelun sekä ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien puolestapuhujia. 

 

Kylätapahtumat ja Kekrijuhlat tuovat asukkaita aktiivisesti yhteen. Kaupunginosayhdistystä ei koeta 

näkyväksi ja helposti lähestyttäväksi toimijaksi asukasyhteisössä.  

 

Pakila on kehittynyt työväen osuuskuntien alueesta vauraaksi pientaloalueeksi. Pakilan aiempaa historiaa 

kehystää Tuomarinkylän kartanon historia. Pirjo Tuomisen romaani ”Mariaana, Vantaan tytär” sijoittuu 

kartanon alueelle. Romaanin nimikkohenkilön kerrotaan asuneen Pakin talossa, joka on alueella merkittävä 

tapahtumatila. Alueen historiasta on julkaistu kirja. Kesälle 2022 on valmisteilla Tuomarinkylä 1742 -

niminen tapahtuma, joka esittelee alueen historiaa. Historiaa esittelevät opastukset olisivat muutenkin 

alueelle tervetulleita. 

 

Pasila 

 

Pasilassa arvostetaan alueen vanhoja puutaloja ja 80-luvun arkkitehtuuria sekä sijaintia keskuspuiston 

lähellä.  

 

Alue tunnetaan arkkitehtuuristaan, YLE:n studioalueesta sekä rautatieasemastaan. Linkkitorni on tunnettu 

maamerkki alueella. Itä-Pasilan katutaide on arvostettu yksityiskohta kulttuuriympäristössä. 

 

Pasilan historiasta puutaloalueena muistuttavat muutamat alueella säilyneet talot ja valokuvat 

sähkökaapeissa. Historiaa esittelevät kävelykierrokset olisivat alueelle tervetulleita. 

 

Palkkatilan torille sopisi vilkkaampaa käyttöä, esimerkiksi markkinoita, konsertteja ja kyläjuhlia. Torilla 

käydään asioimassa ruokarekoilla ja pidetään joskus kirpputoreja. 

 

Keski-Pasilan rakennushankkeet muuttavat aluetta ja sen liikennejärjestelyjä. Länsi-Pasilan asukkaat 

toivovat, että alueen raitiotieyhteydet ja yhtenäinen 80-luvun rakennustyyli säilyvät.  

 

Rahakamarintorin vesiaihe haluttaisiin säilyttää, kunnostettuna. Puistoihin toivottaisiin myös lisää 

panostusta ja vehreyttä. 
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Pihlajamäki, Savela & Viikinmäki 

 

Aluetta leimaa monipuolinen rakennettu ympäristö, joka kehittyy yhä. Asukkaita innostaisi tutustua omaan 

alueeseensa ja erityisesti arkkitehtuurin kerroksiin kävelykierroksilla. Pihlajamäen ostari on näkyvä ja 

tunnettu elementti alueella, mutta asukkaille se ei ole erityisen keskeinen osa aluetta ja sen identiteettiä. 

Ostari ei nykyisellään kutsu viettämään aikaa, joten sen muutokseen suhtaudutaan myönteisesti. 

 

Pihlajamäen, Savelan ja Viikinmäen asukkaille lähiluonto on kaikki kaikessa. Metsät, Vantaanjoen ranta ja 

kalliot, joita rakennuskanta mukailee, kehystävät asuinaluetta ja tarjoavat monipuolisen ulkoilu- ja 

harrastusympäristön, esimerkiksi melontaan ja kalliokiipeilyyn. Vuolukiventien metsälampi ja pieni laavu 

lähimetsässä ovat tärkeitä, asukkaiden omia pysähdyspaikkoja lähiluonnossa. Maarianpuiston 

valmistuminen kohentaisi alueen kulttuuritoimintaa ja ulkoilutapahtumia. Jätevedenpuhdistamon 

länsipuolisen jättömaan voisi muuttaa luontokohteeksi.  

 

Luontoalueiden kaventuminen uusien rakennusten myötä huolettaa koko alueen asukkaita. Pihlajamäki-

seura on alueella näkyvä toimija ja asukasyhteisö on toiminut aktiivisesti ulkoilualueiden ja kallioiden 

suojelemiseksi.  

 

Kävelisimme vanhaa Aarnikanmäen metsäpolkua viljelypalstojen ohi hiidenkirnuille ja siitä edelleen 

jalkapallokenttää katsomaan, sitten kiipeäisimme vanhojen kivipaasien ohi sorsalammelle ja siitä 

vielä Kiillepuistoon. Kauniina kesäpäivänä tutustuisimme myös Maasälvän leikkipuistoon, siellä on 

yleensä tekemistä lapsille. Kirppispäiviäkin on alettu nyt järjestää.  

 

Pihlajamäen ja Viikinmäen alue koetaan lapsiystävälliseksi. Leikkipuisto- ja lastenkulttuuri elää ja lapset 

huomioidaan myös kaupunginosatapahtumissa hyvin. MLL:n paikallisyhdistys ja perhekahvila toimii alueella 

aktiivisesti. Alueelta puuttuu kuitenkin perinteinen kahvila, jossa olisi helppo ja mukava asioida lasten 

kanssa.  

 

Pihlajamäkipäivät ja Blues-tapahtuma tuovat asukkaita yhteen, samoin kirppispäivät ja nuorisotalo. 

Viikinmäellä järjestetään pihakirppiksiä, marja- ja munakuljetusleikkejä ja pihatalkoita, mutta alueelle sopisi 

myös urheilu- ja musiikkitapahtumia, pieniä festivaaleja ja ravintolapäiviä.  Frisbee-golf, ulkokuntoilulaitteet 

ja skeittipuisto virkistävät aluetta. Viikinmäen koulun sali on ollut käytössä kaikille asukkaille 

perhejumppien ja urheilupäivien myötä. Tämä on esimerkki yhteisten tilojen hyötykäytöstä, jollaista 

kaivattaisiin monissa muissakin kaupunginosissa. 

 

Alueella asuu yhä pitkäaikaisia asukkaita, joiden myötä alueella riittää perimätietoa ja legendoja: 

 

Iäkkään naapurin mukaan Hiekkakiventietä on sanottu hänen lapsuudessaan ruttopoluksi. Minulla ei ole 

hajuakaan, miksi. 

 

Jos Hiidenkirnuun katsoo täysikuulla, keskiyöllä, näkee tulevaisuutensa. 

 

Longinojassa ei saa kahlata, menee kudut rikki.  

 

Joskus on ollut hernepelto mistä saanut ottaa ”taskullisen”. 
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Alueen historia näkyy yhä yksityiskohdissa. Vanhan puutalo-asutuksen merkit näkyvät yhä: vanhoja 

talonperustuksia, puutarhakasveja ja kiviaitoja, Maasälvän puiston kupeessa talon perusta ja 

vadelmapensaita. Vallihaudat ja bunkkerit muistuttavat historiasta ja ovat legendan mukaan kiinalaisten 

sotavankien/siirtotyöläisten rakentamia. Alueella on myös urheilun historiaa: Pihlajamäen hyppyrimäki elää 

yhä muistoissa ja sen portaat halutaan säästää. Olympialaisten aikaisista ammuntaradoista on vielä jäljellä 

ampumakoppi. Alueen historiaa havaitaan yhä sosiaalisissa perinteissä:  

 

Ostarilla näkyy edelleen 60-luvun rakennemuutos; kaupunkiin muutettuaan ujoudesta ja 

alemmuudentunteesta alkoholisoituneet maalaiset, jotka sitten antoivat samaa mallia seuraaville 

sukupolville. 

 

Duunarius on Pihliksen ydintä. Täällä ei tarvitse ulkokuorta ja kiiltoa. Reilu meininki ja naapuriapu 

toimii.  

 

Pikku-Huopalahti & Ruskeasuo 

 

Pikku-Huopalahti on merellinen, siisti ja rauhallinen kaupunginosa, joka tunnetaan laajalti uniikista 

arkkitehtuuristaan. Raitiovaunun kolke, kalastusperinne ja monipuolinen väestö luovat osaltaan 

kulttuuriympäristöä. Tapanilan vanha asemarakennus, joka siirrettiin alueelle 1990-luvulla, on hieno 

historiallinen elementti keskellä Pikku-Huopalahtea.  

 

Tilkantorin ranta on alueen keskeinen tila, jonne sopisi toritoimintaa, ravintoloita ja kulttuuritapahtumia. 

Pandemian myötä rantapuistosta tuli tärkeä kohtaamispaikka ja rantajuhlista suorastaan perinne. Rannan 

puistoalueet ovat alueella tärkeä suojelun kohde. Rannan ja lähiluonnon siisteys huolettaa asukkaita, 

samoin merenpinnan nousu ja sen vaikutukset alueella. 

 

Ruskeasuon kulttuuriympäristö koostuu siirtolapuutarhasta, ratsastustalleista, vanhoista taloista, sijainnista 

keskuspuiston kyljessä, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Kurkipuisto on alueen asukkaille tärkeä 

kohtaamispaikka, jota voisi kehittää: kioski, yleiset wc:t ja piknik-pöydät tekisivät puistosta kutsuvamman. 

Pihatalkoot, koirapuistot ja katukirppikset tuovat Ruskeasuon asukkaita yhteen. Kaupunginosapäivä, 

linturetket ja kattavammat harrastetilat olisivat alueelle tervetulleita. Mannerheimintien varrella sijaitseva 

“rullakioski” ansaitsisi kunnostusta ja vaalimista. Uudisrakentaminen ja sairaala-alueen laajeneminen 

huolettaa asukkaita hieman, erityisesti jos keskuspuiston laidat ja alueen puusto jäävät niiden alle.  

 

Ruskeasuon historiaan liittyy Ortonin sairaalanmäki, jossa hoidettiin sotainvalideja ja polioon sairastuneita 

lapsia. Monet muistavat Ruskeasuolla sijainneen “Köyhien Stockmannin” sekä kaatopaikan, “jonka ohi 

mennessään munkkiniemeläiset pidättivät hengitystään”. 
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Pitäjänmäki 

 

Pitäjänmäki koetaan kerrokselliseksi, heterogeeniseksi ja tilkkutäkkimäiseksi kaupunginosaksi. Alueella on 

paljon arvostettuja kulttuuriympäristökohteita: Strömbergin puisto ja koski, Talin kartanoalue, 

siirtolapuutarha, sodanaikaiset juoksuhaudat, Nuolipuiston arkeologiset kaivaukset ja kerroksellinen 

rakennuskanta. 

 

Pitäjänmäen vanhemmat teollisuusrakennukset jakavat mielipiteitä, mutta monet kokevat ne ja vanhat 

tehtaanpiiput sympaattisena muistona alueen menneisyydestä. Alvar Aallon suunnittelemat talot 

Kornetintiellä ovat alueella merkittävä arkkitehtuurin yksityiskohta. Pitäjänmäen arkkitehtuurin ja historian 

tunnetumpi aarre on Puutalo Oy:n rakennuttamien elementtitalojen muodostama ”sotainvalidikylä” 1940-

luvulta, jota on esitelty Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa 2021. Rakennuskokonaisuuden suunnitteli 

Birger Brunila yhdessä maisema-arkkitehti Elisabeth Kochin kanssa. 

 

"Pellolle rakennettiin pääosin avustusvaroilla Puutalo Oy:n pilottivaiheessa olleita elementtitaloja 

asunnoiksi sotainvalideille ja heidän perheilleen (Mottitie ja osa Viestitiestä). Näiden talojen lisäksi 

yhdellä kadulla on ns. ruotsalaistaloja (Korsutie), jotka ovat ruotsalaisia versioita sen ajan 

tyyppitaloista. Ne olivat alun perin rahtina matkalla muualle, mutta jäivät sodan takia kontteihin 

Suomeen satamaan ja osa sijoitettiin Pitäjänmäen Marttilaan. Lisäksi yksi katu on ns. perinteisiä 50-

luvulla rakennettuja rintamamiestaloja (Partiotie). Tämä kerroksellisuus on ainutlaatuista.” 

 

"Naapurini, joka on muuttanut alueelle jatkosodan aikana lapsena, on kertonut mm. kuinka 

presidentti Risto Ryti luovutti avaimet asukkaille. Ja kun Helsinkiä pommitettiin, alueella asuneet 

sotaveteraanit eivät suostuneet menemään suojaan, vaan halusivat mennä läheiselle kukkulalle 

katsomaan pommituksia. Olivathan he itse samassa sodassa haavoittuneita. Aluetta on myös 

leikkisästi kutsuttu "puujalkakyläksi", sillä lähes kaikilla alkuperäisillä asukkailla oli proteesi.” 

 

Pitäjänmäkeläisille puhdas lähiluonto on tärkeä arvo kulttuuriympäristössä. Alueen golf-kenttä on kaikille 

yhteinen ulkoilukohde, myös muille kun golf-harrastajille erityisesti talvisin.  

 

Lähialue Marttila koetaan osaksi Pitäjänmäkeläisten kulttuuriympäristöä, erityisesti siellä oleva Kanatalo ja 

joulukatuperinne.  
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Aurinkokunta -teos Patterinmäellä on ainutlaatuinen kulttuuriympäristöteos, mutta kaipaisi kunnostusta. 

Strömbergin tehdas, elokuvateatterirakennus, asema-alue rakennuksineen ja vanhat puutalot halutaan 

säästää. 

 

Pitäjänmäki-päivä tuo vuosittain asukkaat yhteen. Siirtolapuutarhan juhannusjuhlat ja sauna ovat 

arvostettu perinne, jossa kokoontuu ”viikottain lähes sama porukka”. Saunaan ovat tervetulleita myös 

siirtolapuutarhan ulkopuoliset, mutta osasta tuntuu että sinne paikallisilla ”ei ole asiaa”. 

 

Patterimäellä on oma "nuotiopiiri", joka vuosittain onnistuu sytyttämään metsän tuleen. 

 

Pitäjänmäki-seura toimii alueella aktiivisena edunvalvojana ja tiedonjakajana. Seura järjestää 

kokoontumisia ja edustaa myös Marttilan asukkaita. Alueella toimii myös muita yhteisöjä, esimerkiksi 

Mätäjoen siistimisen, siirtolapuutarhan ja golf-kentän ympärillä. Alueella on paljon bändien treenitiloja. 

Urheiluseura Pitäjänmäen Tarmo on toiminut jo vuodesta 1925. Asukasyhteisö järjestää myös talkoita 

ympäristön siistimiseksi ja kommunikoi aktiivisessa FB-ryhmässä. Asukasyhteisön voimin haluttaisiin siistiä 

Patterimäen linnoituksia.  

 

Strömbergin puisto on alueen keskeinen yhteinen tila, joka sopisi kunnostettuna laajemminkin 

kulttuuritilaksi – yleisövessa ja helposti varattava esiintymislava sähköineen toisi elämää puistoon. Nyt 

puistossa pidetään esimerkiksi vuosittainen soittokunnan konsertti. Lisäksi Pitäjänmäen kirkko sekä 

Kulttuurikirkko järjestävät kulttuuritapahtumia ja konsertteja alueella. Pitäjänmäessä on paljon vuosittaisia 

tapahtumia, mutta niitä sopisi alueelle enemmänkin. Arkeologisiin kaivauksiin liittyvät historiakierrokset ja 

omatoimiset kierrokset olisivat tervetulleita. Asukkaat kokevat, että alueelta puuttuu yhteisöllisyyttä 

tukevia tiloja. Tilaa on tavoiteltu pitkään, mutta toistaiseksi tuloksetta.  

 

Alueen historiaan sisältyy monia merkkihenkilöitä ja legendoja, joita muistellaan Pitäjänmäki muistelee -FB-

ryhmässä. Tom of Finlandina tunnettu Touko Laaksonen on toiminut Patterimäellä, Pajamäen IT-patterin 

upseerina. Olavi Virta työskennellyt ABB:llä muutaman päivän. Pitäjänmäellä sijaitsevat Finvox-studiot ovat 

osa suomalaisen musiikin historiaa. Alueen (tarkemmin Marttilan) historia on ollut jopa taidehistorian 

väitöskirjan aiheena.  

 

Raidejokerin rakentaminen rasittaa ympäristöä, mutta valmista yhteyttä odotetaan myönteisin tuntein. 

Alueen koetaan pirstoutuvan uusien liikenneväylien ja rakennusten myötä. Aseman seudun runsas 

pyöräliikenne koetaan nykyisellään paikoitellen turvattomaksi. 
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Puistola, Tapanila & Tapulikaupunki 

 

Alueen väljä, puutarhamainen ja kerroksellinen rakennuskanta, erityisesti Tapanilan mansardikattoinen 

puutaloalue on arvostettu kulttuuriympäristön osa. Kalkkikallion luonnonsuojelualue Vantaan puolella on 

monille Puistolan puolella asuville tärkeä kohde. 

 

Tapanilassa on paljon yhteisöllisiä tapahtumia, mm. elävä adventtikalenteri, Mosa herää -tapahtuma ja 

klapitalkoot. Tapanilan vanha puukoulu on ”taisteltu” käyttöön kylätilaksi. Puistolassa Tuulen tupa, entinen 

elokuvateatteri on keskeinen toimitila, jossa käydään urheilemassa, juhlimassa ja järjestetään myyjäisiä. 

Puistolapäivät ovat tärkeä perinne alueella. Tapanilan työväenteatteri ja Puistolan kirkon ja kirjaston 

taidenäyttelyt tuovat alueelle kulttuuria. Monet alueen asukkaat arvostavat Malmin lentokenttää ja 

kokevat sen merkittäväksi osaksi kulttuuriympäristöään. 

 

Tapanila-Seura koetaan Puistola-Seuraa aktiivisemmaksi ja aikaansaavammaksi sekä kantaaottavammaksi 

aluetta koskevien rakentamissuunnitelmien suhteen. MLL:n taskulamppuretki, siivoustalkoot, 

Puistolapäivät, Marttojen tempaukset ja Satakielikierros lentokentällä Helsinki-päivänä ovat ilahduttavia 

perinteitä. 

 

Laiholan talo Puistolassa on asukkaille tärkeä yksityiskohta, jota halutaan suojella ja jonka nykyinen tilanne 

huolestuttaa. Myös Suuntimonpuisto, koulut ja kirjasto tulisi suojella alueella. Alueelle suunnitellut korkeat 

kerrostalot huolestuttavat asukkaita. Alueella koetaan, että keskusteluyhteys päättäjien kanssa ja 

vaikutusmahdollisuudet alueen kehittämisestä ovat heikot.  

 

Puistolalaiset kokevat, että alueelta puuttuu kaupunkitilaan tarvittava tori. Tapanilan tori puolestaan on 

monipuolisessa käytössä, esim. ruoka-rekkojen. Puistoja alueella on liian vähän, sillä niitä on otettu mm. 

väistörakennusten käyttöön. Yleisesti alueelle kaivataan lisää vihreyttä, puita ja puistoja, ”joutomaata”. 

Puistojen käyttö väistörakennusten paikkoina harmittaa asukkaita. Tapulikaupungin asemanseutu tuntuu 

turvattomalta ja päihteidenkäyttö ja roskaaminen haittaa kaupunkitilan käyttöä erityisesti lapsiperheille. 

 

Vanhat rakennukset muistuttavat alueen menneistä ajoista:  

 

Mielikuvissaan tekee aikamatkan ja siirtyy niiden vanhojen asukkaiden maailmaan. 

 

Historiasta tiedetään, että Aleksis Kivi asui aikoinaan Tapanilassa. Puistolan historiaan liittyy kiinteästi 

muusikko ja elokuvanäyttelijä Reino Helismaan tarina. Alueen historiaan liittyy paljon pieniä ja suuria 

anekdootteja, mm. murhia, suosta löytyneitä ruumiita ja sotatapaturmia. 

 

Paikallinen kuuluisa nykyiseltä nimeltään 'Susan grilli' jonka edeltäjän ajoilta oli kuuluisa kahden 

vastakkaisilla puolilla katua sijanneiden grillien kilpailu, ’nakkisota’.  
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Pukinmäki & Tapaninvainio 

 

Vantaanjoenvarren maisema on alueella merkittävä kulttuuriympäristö, joka tuo myös ulkopuolisia 

alueelle. Asukkaat arvostavat alueen luontoa ja väljää, pienen mittakaavan rakennuskantaa. 

 

Vantaanjoki on myös yhteisöllisyyden ja perinteiden miljöö. Tapaninvainion uimarannalle 

kokoontuu kesäisin beach party. Lisäksi matonpesu Pukinmäen palstojen ja joen tuntumassa on 

arkinen perinne. Uimarannalle kaivattaisiin myös palveluja, kuten kahvila.  

 

Alueella on paljon ulkoilu- ja liikuntatoimintaa, mutta liikuntamahdollisuuksia, musiikkia ja 

teatteria kaivattaisiin alueelle enemmänkin - erityisesti eläkeikäisille. 

 

Pukinmäen kirjasto on kulttuurin, kuten konserttien, kirjailijavierailuiden ja luentojen keskus. 

Asukkaat hakeutuvat kulttuurin pariin usein naapurikaupunginosiin ja Malmi-talolle. Malmin 

lentokenttä on Tapaninvainion asukkaille tärkeä kulttuuriympäristökohde. 

 

Asukkaat toivovat vanhan peruskoulun ja puuhuviloiden sekä luontoalueiden, kuten joenvarren, 

niittyjen ja Närepuiston suojelua. Asukasyhteisö on kunnostanut Longinojaa lohipuroksi ja sille 

toivotaan myös virallista suojelua ja kunnostusta. Liian tiheä ja korkea uudisrakentaminen 

huolettaa. 
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Punavuori 

 

Punavuoren kulttuuriympäristöä määrittää historiallinen ja tiivis rakennuskanta, keskeinen sijainti ja 

kivijalkaliikkeet. Alue elää tiiviisti yhteistyössä naapurikaupunginosien kanssa, ja niiden väliset rajat ovatkin 

usein ihmisille epäselviä.  

 

Rööperifest, Punavuoriseura ja taloyhtiöiden omat juhlat ja toiminta tuovat alueelle yhteisöllisyyttä. Alueen 

asukkaat vaihtuvat melko nopeaan tahtiin, mikä vaikuttaa alueen asukkaiden yhteisöllisyyteen. Alueella 

vierailee ja työskentelee myös paljon ulkopuolella asuvia, jotka osaltaan luovat alueen kulttuuria ja 

perinteitä. 

 

Alueella on paljon kulttuuritoimintaa: taidemuseo, gallerioita, kivijalkaliikkeitä, second hand -liikeitä ja 

antikvariaatteja. Konsertteja ja muuta esittävää taidetta kaivattaisiin alueelle enemmänkin, mutta ennen 

kaikkea parempaa tiedotusta alueella tapahtuvasta kulttuurista. 

 

Punavuoren kaupunkitila on usein yksityisten toimijoiden dominoimaa, minkä vuoksi aukioiden ja katujen 

haltuunotto voi olla asukkaille epämukavaa ja hankalaa. Korttelien sisäpihoja haluttaisiin kehittää 

asukkaiden yhteisiksi, laajemmiksi viheralueiksi. 

 

Kenties epäkaupallisten ja kutsuvien kaupunkitilojen vähyyden vuoksi Koffin puisto on keskeinen paikka 

erityisesti nuorison keskuudessa ja sinne kokoontuu ihmisiä laajemmaltakin alueelta. Puiston ”kantokyky” 

kuitenkin ylittyy erityisesti kesäviikonloppuisin ja häiritsee ympärillä asuvia. Puisto tuntuu turvattomalta 

eikä ole julkisista WC-tiloista huolimatta pysynyt viihtyisänä. 

 

Alueen historia on nykyistä hyvää mainetta rosoisempi. Vanhan työväenkaupunginosan yksityiskohtia on 

vielä nähtävissä alueella: esim. Sjöbergin pornokauppa ja muutamat kapakat. Tätä työväenalueen historiaa 

asukkaat haluaisivat välittää eteenpäin: esimerkiksi tietoa Uudenmaankadulla sijainneesta Antipoffin 

vuokrakasarmista, joka oli tunnettu huonoista asuinolosuhteista, rikollisuudesta ja prostituutiosta. Alueen 

historia on vastaajille tuttua, mutta tietoa kaivattaisiin enemmän, myös englanniksi. Kaupunginmuseon, 

arkkitehtuurimuseon tai Punavuoriseuran järjestämät kävelyt olisivat alueelle hyvin tervetulleita. 

 

Punavuoren Telakkarannan korkea lisärakentaminen huolettaa alueen asukkaita ja alueen väljyyttä ja ranta-

alueita halutaan suojella. Alueen telakan historiaa ja satamakulttuuria halutaan myös vaalia ja tuoda 

enemmän esille. 
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Puotila 

 

Puotilan asukkaat ovat yleisesti ottaen ylpeitä kaupunginosastaan ja sen luonnosta, sijainnista ja 

yhteisöllisyydestä. Puotila on ”huonosti tunnettu helmi” merenrannan ja metron välissä.  

 

Alueella on paljon vuosittaisia perinteitä: laskiaisrieha, äitienpäivän lipunnosto, sadonkorjuujuhla, 

pihakirppikset, Kesäteatteri, puutarhapalstojen talkoot ja joulumyyjäiset. Isot ja vehreät sisäpihat luovat 

yhteisöllisyyttä alueelle, samoin puutarhapalstat, jotka ovat tärkeä elementti alueen maisemassa. Alueella 

on ollut myös rasisminvastaisia mielenosoituksia ja erilaisia ”taidetta jalkauttavia tempauksia.” 

Lähiruokajakelu tuo yhteen ekologisesti ajattelevia ihmisiä. 

 

Puotilan kartano on alueen keskeinen tapahtumapaikka, jossa pidetään mm. konsertteja, elokuvanäytöksiä, 

kesäteatteria ja historiallinen Varjagi-festivaali. Viereinen Puotilan kappeli on suosittu vihkikirkko ja 

konserttitila. Kartanon ja kappelin ympäristö muistuttaa ohikulkijoita alueen historiasta. Historiasta 

saadaan tietoa Puotila-seuran FB-sivulta sekä alueen historiasta kertovasta kirjasta. 

 

Alueen historiaan liittyy vähän tunnettu anekdootti: 60-luvulla Rantakartanontien ja Rusthollarintien 

risteyksen kerrostalojen keskelle putosi lentokone. Onnettomuuteen ei kuitenkaan liittynyt kuolonuhreja. 

 

Asukkaat kaipaisivat alueelle enemmänkin musiikkitapahtumia ja ruokakulttuuria, kuten ravintolapäiviä. 

Ostarilla sijainneen Nukketeatteri Sampon lähtö oli harmillinen menetys asukkaille.  

 

Roihuvuori 

 

Roihuvuoren asukkaat arvostavat alueellaan yhtenäistä ja väljää 1950-luvun rakennuskantaa, joka on 

sopusoinnussa merellisen lähiluonnon kanssa, vähäistä autoliikennettä, Kirsikkapuistoa ja japanilaista 

puutarhaa sekä merellisyyttä. Uimarannat, vesitorni, kahvila Rio, siirtolapuutarhat, venesatama ja kirkko 

ovat tärkeitä elementtejä alueen kulttuuriympäristössä. Metsät, rannat ja alueen linnusto – johon myös 

hanhet mahtuvat – ovat arvostettuja alueen asukkaiden keskuudessa.  

 

Alueen asukasyhteisö on tiivis ja sosiaalinen. Hanami-juhla ja siivoustalkoot tuovat asukkaita yhteen. 

 

Alueen historiaa leimaavat vaiheet työväenkaupunginosana ja kartanon maina.  
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Santahamina 

 

Santahaminan rooli suljettuna sotilasalueena määrittää pitkälti alueen elämää ja kulttuuriympäristöä. Alue 

on harvaan asuttu ja turvallinen asuinpaikka, jossa voi pitää kotiovet huoletta auki.  

 

Santahaminassa on paljon koskematonta luontoa, josta nautitaan ulkoillen ja sienestäen.  Eteläkärjessä 

avautuu aava merimaisema, jonka äärellä voi nähdä merikotkia ja saukkoja. Saaressa voi tutustua myös 

lepakkojen ja uhanalaisten hyönteisten elämään. 

 

Alueen historia sotilasalueena on yhä osa alueen arkea ja kulttuuria, kuten puolustusvoimien jazz-konsertit. 

 

Asukasyhdistys Santahamina-seura ja paikallinen Mannerheimin lastensuojeluliitto ovat aktiivisia saaren 

asukkaiden yhdistyksiä, jotka järjestävät talkoita, luontoretkiä ja tapahtumia lapsille. 

 

Alue on toiminut myös vankileirinä ja siellä sijaitsee historiallinen merilentoasema. 

 

 

Siltamäki 

 

Siltamäen asukkaille vehreä Keravanjoen varsi, lähiluonto ja alueen arkkitehtuuri ovat tärkeimpiä 

kulttuuriympäristön elementtejä. Alueen puistomaisuus sekä ”brutalistinen” betoniarkkitehtuuri 

viehättävät asukkaita. Osa asukkaista kauhistelee ostoskeskuksen alueelle rakennettavia kerrostaloja, osa 

taas odottaa innolla ostarin uudistumista. 

 

Alueella perustetusta Pohjois-Helsingin bändikoulusta ovat lähteneet liikkeelle monet suomalaisen musiikin 

kärkinimet: Tiktak, Lauri Ylönen, Indica ja Frööbelin Palikat. Alueelle toivottaisiinkin musiikkitapahtumia, 

joissa esiintyisi erityisesti uusia ja vanhempia Siltamäkeläisiä muusikoita. 

 

Alueen suosion lapsiperhealueena oletetaan kasvavan, joten lapsille suunnattua toimintaa, kuten 

liikuntatapahtumia sekä eri-ikäiset lapset huomioivia puistoja kaivattaisiin alueelle. Alueella ei ole 

merkittävästi kulttuuritapahtumia tai toimintaa, mutta asukkaat kaipaisivat esimerkiksi 

yhteislaulutilaisuuksia, taidetta ja harrastekursseja.  

 

Liikunta yhdistää Siltamäen asukkaita, esimerkiksi Frisbee-golf-harrastus.  

 

Vanha kivisilta ja Pallomäentien punainen mökki muistuttavat alueen entisistä vaiheista. Hirttokukkulana 

toiminut Lestimäki on asukkaille tuttu yksityiskohta alueen historiasta.  
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Siltasaari 

 

Siltasaarella on pienestä koostaan huolimatta selkeä oma identiteetti perinteineen. Alue tunnetaan 

Työväentalo Paasitornista sekä tunnettujen henkilöiden, kuten Miina Sillanpään ja Mika Waltarin 

kotikaupunginosana. 

 

Siltasaaren kärjen ranta on alueen asukkaille tärkeä lähiluonnon ”täplä”. Hiekkaranta silokallioineen ja 

kaisloineen on tärkeä paikka pysähtymiseen ja luonnosta nauttimiseen keskellä urbaania ympäristöä. Myös 

Kaisaniemenrannan vanha puulaituri on oleellinen pieni virkistyskohde. Nämä perinteiset, vuosien saatossa 

muovaantuneet rannan yksityiskohdat halutaan säästää sellaisinaan ilman suureellisia muutoksia. 

Hakaniemen rannan rakentaminen vaikuttaa myös Siltasaaren alueeseen, sillä se lisää asukkaiden määrää 

Hakaniemen ympäristössä ja yhteisillä ulkoilualueilla. Asukkaat toivovat, että viheralueet säästyvät ja 

mieluiten lisääntyvät alueella. 

 

Rantapenkereellä ja -kalliolla istuskelu on suosittu tapa nauttia ilta-auringosta. Illanviettopaikka on suosittu 

myös lähialueilla asuvien keskuudessa, ja ranta onkin kesäiltaisin suorastaan ruuhkainen ja kuormittunut. 

Kukkien istutustalkoot ja Juttutuvan konsertit ovat asukkaille tärkeitä perinteitä, mutta kulttuuria ja 

yhteisöä haetaan koko Kallion ja Hakaniemen alueelta. ”Kulttuuri ikään kuin kuuluu alueeseen.”   

 

Siltasaariseura toimii alueella aktiivisesti. Asukasyhteisö on onnistunut torjumaan Kaisaniemenlahden 

yksityistämisen asuntolaivasatamaksi. 

 

Sörnäinen & Alppiharju 

 

Sörnäisten ja Alppiharjun asukkaat kuvailevat aluettaan särmikkääksi ja monimuotoiseksi, ”elämän ääniä 

kuuluu”. Alue tunnetaan tapahtumista, luovan alan ihmisistä, runsaasta päihteiden käytöstä ja yöelämästä. 

Asukkaissa on paljon vaihtuvuutta ja pitkäaikaisten asukkaiden osuus on pieni, mikä vaikuttaa alueen 

perinteisiin ja historian tuntemukseen. 

 

Puistokirppikset, kenttäpelit puistoissa, ravintolapäivät, musiikkitapahtumat ja festivaalit edustavat alueen 

perinteitä. Teatteri Kultsa, kulttuurikeskus Caisa ja KAVI tuovat alueelle kulttuuria. Suvilahti on keskeinen 

kulttuurikeskus Sörnäisten asukkaille. Vilkas Sörnäisten rantatie kuitenkin hankaloittaa alueen haltuunottoa 

osaksi arkea, mitä ylikulkusilta ja tiheämmät suojatiet helpottaisivat. Sörnäisten rannasta ja Hanasaaresta 

toivotaan kutsuvaa ja virkistävää ranta-aluetta, jota ravintolalaivat eivät täytä. 
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Alueen kulttuuri- ja tapahtumatarjonta on rikasta ja arvostettua, mutta asukkaat kaipaavat myös rauhallisia 

kaupunkitiloja. Väljään kaupunkitilaan toivotaan ennemmin viheralueita ja puita, kuin lisärakennuksia. 

Vanhat puutalot ja tehdasalueen yksityiskohdat halutaan erityisesti säästää. Nykyisten viheralueiden, kuten 

läheisen Mustikkamaan kuormittuminen sekä puistojen kaventuminen lisärakentamisen ja kulkuväylien 

myötä huolestuttaa alueen asukkaita. 

 

Dallapén puisto ja Katri Valan puisto ovat sosiaalisista ongelmista huolimatta tärkeitä paikkoja, asukkaiden 

henkireikiä. Katri Valan puistossa harrastetaan liikuntaa: ”Siitä saa henkisen kokemuksen: ei liikennettä, ei 

häiriöitä, puhtaampi ilma kuin alhaalla kaduilla.” Graniittilohkareet Teollisuuskadun varrella, OP:n 

konttorin edessä ovat arvostettu pala kaunista graniittia urbaanissa ympäristössä, yhteisön ”tarinakallio”.  

 

Runsas päihteidenkäyttö ja niiden tuomat ongelmat, kuten rikollisuus ja epäsiisteys haittaa monille 

kaupunkitilojen käyttöä. Tähän voitaisiin vaikuttaa ohjaamalla päihteidenkäyttöä muihin tiloihin. Alueelle 

toivotaankin nimenomaan päihteettömiä ja lapsille ja nuorille sopivia tapahtumia ja tiloja. Jotkut asukkaat 

toivovat, että myös heikommassa asemassa olevat saavat jäädä kaupunkitilaan, eikä aluetta siistitä liikaa, 

kuitenkaan turvallisuudesta tinkimättä. 

 

Alueella on asunut monia kuuluisia henkilöitä, muusikoista poliitikkoihin, mitä tuodaan esiin niin 

paikannimissä kuin muistomerkeissä. Alueen historiaa leimaa vanha teollisuusalue, tehtaiden ”nauha”, 

jonka työntekijät muodostivat ison osan Sörnäisten ja Alppiharjun asukkaista. Asukkaat haluavatkin vaalia 

alueen historiaa tehdas- ja satamatyöläisten asuinalueena. Työväenliikkeen kirjasto koetaan vähän 

tuntemattomaksi helmeksi. Alueelle sopisi myös teemaa käsittelevä paikallismuseo sekä enemmän 

historiasta muistuttavia kylttejä ja infoa katukuvaan. Alueen historiaa tuodaan jo runsaasti esiin 

omatoimisilla ja ohjatuilla kävelykierroksilla, mutta tiedotus näistä koetaan vähäiseksi, eikä toiminta tavoita 

kaikkia potentiaalisesti kiinnostuneita.  

 

Harjun nuorisotalo on monen alueen perinteen ja historiallisen tapahtuman keskipisteessä. Sanonta ”Jäljet 

johtavat sylttytehtaalle” juontaa juurensa Tattarisuon murhiin, joista syytettiin Harjun ruumishuoneen 

vahtimestaria. Monet sodissa kaatuneet kulkivat Harjun ruumishuoneen kautta Malmille sankarihautoihin. 

Sittemmin ruumishuoneesta tuli suosittu nuorisotalo. Harjun nuorisotalon aloittama Kallio kukkii  

-kaupunkifestivaali on nykyään iso ja laajalti tunnettu perinne. Alueen asukkaat toivovat rakennukselle 

kunnostusta ja arvokasta käyttöä, mieluiten nuorison ja kulttuurin tarpeisiin. 
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Töölö 

 

Töölöläiset arvostavat alueensa merellisyyttä ja arkkitehtuuria. Klassiset nähtävyydet kuten Sibelius-

monumentti, Temppeliaukion kirkko, Finlandia-talo ja Hietaniemen hautausmaa ovat alueen asukkaille 

ylpeyden aiheita.  

 

Uusi rakennuskanta on alueelle tervetullutta, jos se palvelee alueen asukkaita ja istuu alkuperäiseen 

arkkitehtuuriin, eikä vie tilaa viheralueilta, kaupunkikulttuurilta ja erityisesti luonnollisilta rannoilta. Pitkä 

rantapromenadi, luonnolliset kalliot ja rosoiset puistot, sekä alueen vanhat rakennukset halutaan säästää.  

 

Taka-Töölön asukkaat arvostavat erityisesti alueen ”aitoa ja ei liian hoidettua luontoa”, rantoineen, 

kaatuneine puineen ja eläimineen. Kalliot ja metsät Olympiastadionin ympärillä sekä Linnankoskenkadun ja 

Merikannontien väliset kalliot ovat arvostettuja, luonnonmukaisia ulkoilukohteita keskellä urbaania 

kaupunkia. Rajasaari on suosittu ulkoilukohde erityisesti koiranomistajille, mutta muukin osa saaresta voisi 

olla paremmin käytössä.  

 

Töölön tori on arvostettu, mutta myös kulttuuriympäristön ongelmakohta, jolle kaivattaisiin ”kasvojen 

kohotusta”.  Pyöräteiden puute ja korkeat ajonopeudet tekevät monista väylistä turvattomia ja häiritsevät 

kahviloiden ja kivijalkaliikkeiden toimintaa.  

 

Korjaamon sisäpiha ja raitiovaunumuseo, Talvipuutarha ja taidekoti Kirpilä ovat suosittuja kulttuurikohteita. 

Asukkaat ovat pääosin tyytyväisiä alueen nykyiseen tapahtuma- ja kulttuuritarjontaan, jota voi täydentää 

muiden lähialueiden tapahtumilla. Ulkoilmakonsertteja, teatteria ja kuvataidetta kuitenkin sopisi alueelle. 

Töölön historiaa käsitteleviin kierroksiin ja opastuksiin suhtaudutaan innolla, varsinkin jos tarjolla on myös 

ruotsinkielistä toimintaa. Kierroksia kaivattaisiin myös ”kätkettyihin” paikkoihin, kuten sisäpihoille, 

Talvipuutarhan kasvihuoneisiin ja Olympiastadionille. Viime vuosina Töölö on toiminut monien eri 

mielenosoitusten tapahtumapaikkana. 

 

Alueen pitkäaikaiset asukkaat muistelevat, kuinka Töölö oli ennen kylämäisempi ja yhteisöllisempi: alueella 

oli useita kouluja, paljon urheilutoimintaa ja luistelukenttiä, pikkukauppoja ja leffateattereita. Alueella on 

asunut paljon kuuluisia henkilöitä, joihin liittyvät tarinat värittävät alueen historiaa.  

 

Alueella on paljon pieniä, arkisia perinteitä joiden pariin uudetkin sukupolvet löytävät: 

 

Solbad i parkerna, picknick med familj, släkt och vänner, fotosessioner för bröllop och student. Om 

vintrarna förvandlas stadsdelen till en pulkabacke och man ser invånarna skida längs med gatorna, i 

parkerna och på isen. Kaffe på Tölö torg, julmarknad på Korjaamo, glass i Sibeliusparken och 

kanottur på Edesviken hör till favoriterna i våra kvarter/kretsar. 
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Ullanlinna & Hernesaari/Munkkisaari 

 

Ullanlinnan asukkaat arvostavat vanhaa hienoa rakennuskantaa, ”inhimillisiä mittasuhteita”, 

kivijalkaliikkeiden, kahviloiden ja ravintoloiden kulttuuria sekä vanhoja puistoja. Alue on tunnettu kauniista 

arkkitehtuurista, erityisesti Huvilakadusta sekä koulutetuista, kulturelleista asukkaista, esimerkkinä 

ministeri ja Sanoma-yhtiön toimitusjohtaja Aatos Erkko. Suomen rikkaimpana miehenä tunnettu Erkko oli 

tuttu näky bussissa 17. Alueella toimii erilaisia poliittisia paikallisyhdistyksiä. 

 

Kirkot, galleriat ja Kom-teatteri tuovat konsertteja ja taidetta alueelle. Alueen kulttuuri ja perinteet 

kietoutuvat myös paljon arkeen kivijalkaliikkeiden ja ravintoloiden (Seahorse, Success) keskellä. 

 

”Täytyy mainita perinteikäs ruokakauppa Kaivopuiston Kala Tehtaankadulla. Asiakkaat tietävät, 

milloin kannattaa kysellä silakkapihvejä, milloin paistia. Jos onnistaa, voi nähdä aina yhtä elegantin 

professori Matti Klingen ostamassa valkosuklaakeksejä.” 

 

Hernesaaren ja Munkkisaaren asukkaat arvostavat alueen merellistä sijaintia ja elämäntapaa. 

 

Asukkaat haluavat välittää alueen tuleville sukupolville tietoa alueen historiasta satama- ja 

teollisuusalueena: satamarautatie, Fordin tehdas, kaapeli- ja lampputehdas, laivatelakan vanha allas. 

Alueen perinteitä haluttaisiin vaalia säilyttämällä aluetta satamakäytössä ja säästämällä alueen nykyinen 

venetelakka. 

 

Wärtsilän telakan konkurssissa ex. pääkonttorin parkkihallissa hävitettiin kiireellä, lavatolkulla 

telakan liiketoimintaan liittyviä papereita. Sijainti samassa paikassa, missä nykyisen asuintaloksi 

muutetun pääkonttorin parkkihalli. 

 

Alueen historiasta muistuttaa myös pieni yksityiskohta: Romujassikat-kyltti laivatelakan tiiliseinässä, jonka 

säilyttämisen puolesta asukasyhteisö on kampanjoinut. Hernesaaren viljasiilon katolla oleva kattoterassi on 

myös alueen todellinen salainen helmi.  

 

Ullanlinnan ja Hernesaaren alueelle ei kaivata uusia kulttuuri-ilmiöitä ja tapahtumia, vaan ollaan tyytyväisiä 

nykyiseen ja alueen jokapäiväisestä elämästä syntyvään tapakulttuuriin. Kaivopuiston lentonäytös ja 

purjehduskilpailut ovat alueen ainutlaatuista kulttuuria. 

 

Hernesaaren uudet asuinrakennukset vaikuttavat koko alueeseen, kun myös Ullanlinnaan ja Eiraan tulee 

enemmän läpikulkuliikennettä ja Hernesaaren henki muuttuu teollisuusalueesta asuinalueeksi. Alueen 

satamaperinteitä ja -toimintaa toivotaan vaalittavan alueen kehityksessä, jotta merellinen identiteetti 

säilyy. Esimerkiksi Sirpalesaaren torninosturi muistuttaa elävästä veneilyperinteestä, joka kuuluu 

maisemaan, vaikka ”sitä joskus kuulee moitittavan”.  
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Vallila & Hermanni 

 

Vallila tunnetaan kauniista rakennuksistaan, ratikoista ja kahvipaahtimon tuoksusta. Vallilan lukuisat 

kahvilat, terassit ja ravintolat elävöittävät katukuvaa ja ovat mukana niin asukkaiden arjessa kuin 

juhlassakin (mm. Plein, Ääniwalli, Pikku-Vallila, Kahvipaahtimo ja Sture Jazz Club). 

 

Vallilalla on monivaiheinen historia ja maine. Ennen se tunnettiin työväen kaupunginosana, josta sai 

haettua pimeän pullon, sittemmin siitä on tullut trendikäs ja elävä kaupunginosa kahviloineen, työtiloineen 

ja kivijalkaliikkeineen. Nykyään Vallilaa värittävät eri sosiaalihuollon palvelut ja tukiasunnot, mikä vaikuttaa 

joidenkin mielestä myös alueen turvallisuuteen ja maineeseen. 

 

Vallila tunnetaan suvaitsevaisena, moniarvoisena ja yhteisöllisenä alueena jossa on rento meininki. Alueella 

asuu ja toimii ”kaikenlaista sakkia”, aina korvaushoidon asiakkaista toimistotyöntekijöihin ja lapsiperheisiin. 

Osa asukkaista toivoo, että vähän värikäs asukasjoukko säilyy, eikä muutu liian homogeeniseksi 

”hipstervilleksi”. Osa taas toivoo alueen rauhallisuuden ja turvallisuuden priorisoimista. 

 

Vallila on ratikoiden kaupunginosa – alueella kulkee monta linjaa ja sijaitsee historiallinen varikkohalli, josta 

toivotaan tulevaisuudessa kulttuuri- ja harrastetilaa asukkaille, pienyrittäjille, koululaisille ja päiväkodeille. 

Tilan siirtyminen asukkaiden käyttöön ratkaisisi alueella monta ongelmaa ja asukastilan tarvetta. 

 

Korkeat, massiiviset uudisrakennukset koetaan häiritsevinä ja ne rikkovat alueen ilmettä ja erityisesti 

viheralueita, joita tarvittaisiin oikeastaan enemmän asukasmäärän kasvaessa. Vallilan kalliot ovat 

perinteinen ulkoilu- ja illanviettopaikka, jotka osa kuitenkin kokee nykyään liiankin suosituksi ja 

levottomaksi. 

 

Vallilalaiset nauttivat isoista ja pienistä puistoista asuinalueellaan: Kasvitieteellinen puutarha ja 

Siirtolapuutarha ovat tärkeitä ulkoilukohteita, samoin ”pikkupuistot, jotka tekevät liikenneväylien välissä 

olevasta alueesta elävän ja rauhoittavan”. Vallilanlaakson tuleva raitiotie huolettaa asukkaita, sillä se 

katkaisee yhtenäisen viheralueen ja vaikuttaa sen käyttöön ja rauhaan. Vallilalaiset jakavat huolen Villa 

Novillan tulevaisuudesta, ja toivovat että se saadaan kunnostettua ja alueen asukkaiden käyttöön. 

Inarintien yhteisöpuutarha on sekä viljelijöille että satunnaisille piknik-vierailijoille henkireikä ja tärkeä 

pläntti luontoa. Se on myös hieno esimerkki asukasyhteisön aktiivisuudesta – puisto vallattiin 

viljelykäyttöön, kun sillä seissyt parakki purettiin. 

 

Vallilan ja Hermannin alueella on paljon vanhoja teollisuusrakennuksia uudessa käytössä, asuintaloina, 

toimistoina ja luovina tiloina. Teollisuuskadun ja Mäkelänkadun välisen teollisuusalueen luova yhteisö on 

arvokas ja sen toivotaan säilyvän. Alue on arkkitehtuuriltaan hieno, vähän tuntematon kokonaisuus.  

Alueella on monia toimistoja ja työhuoneita, ja sen myötä myös monipuolinen joukko lounasravintoloita.  
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Konepaja on oma historiallinen ja kulttuurinen kokonaisuutensa, joka on tuonut alueelle monipuolista 

kulttuuria, kuten Kansallisteatterin, Corona-baarin, terasseja ja ravintoloita. Alueen historia näkyy mm. 

Arkkitehtuurissa ja uusien talojen nimissä.  

 

Vallilassa on paljon kylämäisiä perinteitä: Vapputanssit, pihakirppikset, puiston siivoustalkoot, 

siirtolapuutarhan sadonkorjuujuhlat ja kesälauluillat, tonttukulkue ja Joulupukin vierailu, katubileet… 

Vallilan tangon konsertit tuovat alueelle ”kivaa pöhinää”. Alueelle sopii pienimuotoisia, spontaaneja 

tapahtumia ja musiikkia – ei suuria väkijoukkoja. Vallilan kirjasto on asukkaille tärkeä keskus, ja edustaa 

ilmeisen hyvin alueelle sopivaa uudempaa arkkitehtuuria. Kulttuurin lisäksi alueelle kaivattaisiin myös 

liikuntapalveluita, esimerkiksi puistojumppia ja kuntoilulaitteita puistoihin, Arabianrannan tyyliin. 

 

Mäkelänkadun Puukuja on arvostettu linkki alueen historiaan; sen toivotaan säilyvän myös kadun remontin 

rasituksilta. Vallilan historiaa entisenä teollisuustyöläisten asuinpaikkana ei haluta unohtaa. Alue on 

rakennettu työväen asuinalueeksi, ja nykyiset, arvokkaat yksiöt olivat ennen köyhien perheiden asuttamia 

hellahuoneita. Mäkelänkadun Alepan edustalla tapahtunut henkirikos edustaa alueen tunnettua 

lähihistoriaa. Alueeseen liittyy monia pieniä kertomuksia ja legendoja: 

 

Aikanaan Inarintien Alko (lopetettu 1980-luvulla) oli kuulemma paikka johon vankilasta vapautuvat 

tulivat ja joivat pullon viinaa. 

 

Alueella on yksi puutalo ns. Miljonääri-Markun talo Vallilantien kulmalla. Nimi ei viittaa omistajaan, 

vaan tonttiin, joka on keskellä kaupunkia ja yksityisomistuksessa. 

 

Yhteisöpuutarhan [Inarintie 7] tilalla olevan parakin asukkaat (toipuvat alkoholistit) olivat hienoja 

naapureita. Aina oli kadut aurattu ja nurmi ajettu. He pitivät huolta oman talon ja lähistönkin 

ympäristöstä ja estivät muun muassa murtautumisen autoomme. On ollut levotonta, mutta 

turvallista. 

 

Hermannin asukkaat arvostavat alueen vihreyttä, puistoja ja niiden linnunlaulua. Hermannin sauna on 

merkittävä vierailukohde ja yksityiskohta katukuvassa. Saunan, sekä Hermannin Kukko -ravintolan 

kantajengit ovat pysyvä elementti Hermannissa. Hermannin palstapuutarha tuo vehreyttä maisemaan 

tarjoten samalla yhteisöllisyyttä ja virkistyskohteen, myös monille vallilalaisille. Violanpuiston puutalorivi on 

hieno esimerkki yhtenäisestä, mutta ajallisesti kerrostuneesta arkkitehtuurikokonaisuudesta. 

Asunnottomien yö Diakoniatalolla, yhteistyössä Sauna Hermannin kanssa on hieno perinne alueella. 

 

Puu-Vallila on arvostettu, yhtenäinen kokonaisuus sekä historiallinen esimerkki asukasvaikuttamisen ja 

sinnikkään suojelutyön vaikutuksesta. Puu-Vallilassa on monimuotoinen asukaskunta, jolle talojen vehreät 

yhteispihat toimivat pienen asunnon jatkeena.  

 



  70 

Viikki & Viikinranta 

 

Viikin kulttuuriympäristöä dominoi avara pelto- ja merimaisema. Alue on historiallista maatalousaluetta, 

minkä vuoksi pellot ja perinteinen maanviljely halutaan säilyttää, ”kuin maaseutua kaupungin keskellä”. 

Kuin perinnettä jatkaen, Viikissä harrastetaan paljon kaupunkiviljelyä - asukkaiden käytössä on 200 kpl 

kasvimaapalstoja.  

 

Alueen ainutlaatuinen luonto, jonka puolesta Viikki-Seura vaikuttaa aktiivisesti, luontopolut, pitkospuut ja 

kalliot muodostavat ison osan kulttuuriympäristöstä. Raide-Jokeri tulee vaikuttamaan maisemaan ja 

lintujen elinpiiriin, mikä huolettaa osaa asukkaista. 

 

Yliopistokampus ja sen tiedeyhteisö on alueen asukkaiden lisäksi aktiivinen toimija ja kokija Viikin 

kulttuuriympäristössä. Kampuksen kirjasto on asukkaiden ylpeyden aihe. Samoin Viikin kartanoalue ja 

kirkko ovat merkittäviä maamerkkejä ja historiallisia kulttuurikohteita alueella. 

 

Viikinranta on historiallisesti merkittävällä alueella, vanhan Helsingin ytimessä. Viikistä löytyy myös pätkä 

linnoitusjärjestelmää, bunkkereita ja juoksuhautoja. Historia näkyy myös kadunnimissä, joskin nimien 

taustat ovat epäselviä asukkaille: kuka oli lautamies Jopi tai leskirouva Freytag?  

 

Viikinranta osa laajempaa Vanhankaupunginlahden asukasyhteisöä, johon kuuluu Arabianrannan, 

Vanhankaupungin ja Toukolan asukkaat. 

 

Viikki-Latokartano on suhteellisen nuori kaupunginosa, jossa ei vielä koeta olevan vahvoja perinteitä tai 

yhteisöllisyyttä. Alueelta löytyy kuitenkin joulupolku ja laskiaisrieha, katukirppareita ja useita asukastiloja, 

joissa ihmiset kokoontuvat harrastusten ja kulttuurin pariin.  

 

Latokartanon torille sopisi ohjelmaa ja ympäristötaideteos. Kuninkaankartanonsaarta voisi virkistää esim. 

kahvilalla, kun alueella on jo paljon kävijöitä. 

 

Alueella urheillaan ympäri vuoden: palloiluhalli, tenniskentät ja ratsastustalli ovat kovassa käytössä. 

Viikinrannassa kalastus on laaja, yhteisöllinen perinne. 
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Vuosaari 

 

Vuosaaren kulttuuriympäristössä näkyy ajallinen kerroksellisuus sekä rakennuskannassa että maisemassa. 

Meri ympäröi aluetta monesta suunnasta, mikä näkyy myös asukkaiden arjessa. Vuosaari tunnetaan ehkä 

isona lähiönä, jossa on haasteita segregaation suhteen, mutta asukkaat itse kokevat alueen turvalliseksi, 

rauhalliseksi ja yhteisölliseksi.  

 

Alueella asukasyhteisö on järjestäytynyt monin eri tavoin. Alueella toimii mm. Vuosaari-Seura, Pro Meri-

Rastila, Pelastakaa Vuosaari -liike, ydinvoimalaitosta vastustava liike sekä Uutelan puolesta toimiva liike, eli 

paljon lähiluontoa ja ympäristöarvoja edustavia yhteisöjä. Vuosaarelaisten perinteisiin kuuluu mm. 

Itsenäisyyspäiväjuhla ja seppeleenlasku, lavatanssit ja Sjökulla-päivä Sjökullan torpalla vuodesta 2016.  

 

Vanhojen huviloiden, erityisesti kaupungin omistuksessa olevien huviloiden rapistuminen on ongelma 

Vuosaaren kulttuuriympäristössä. Vuosaari-Seura on ollut aloitteellinen näiden suojelemiseksi, ja se on 

ostanut sekä myös kunnostanut Sjökullan kalastajatorpan. Alueella on kuitenkin useita kunnostusta ja 

käyttöä ”ansaitsevia” huviloita. 

 

Vuosaaren ja Rastilan alueella kulttuuritoimintaa riittää: ulkoilmaelokuvanäytöksiä, nukketeatterifestivaali, 

Itä-Helsingin musiikkikoulun konsertit, Vuosaaren kesäteatteri, Teatteri Ihme, Valokuvataiteen museon 

interaktiivinen toiminta. Tapahtumien tiedotus ei kuitenkaan tunnu olevan riittävää tavoittaakseen alueen 

ja lähialueiden asukkaat. Alueella on myös puutetta konsertti- ja teatteritiloista, niin sisällä kuin ulkotiloissa. 

Vuotalo on lukuisten kulttuuritapahtumien areena. Rantakahvila Villa Ullas, kahvila Kampela ja Rastilan 

kartanon ravintola ovat suosittuja herkuttelukohteita. 

 

Vuosaaren asukkaat arvostavat alueen laajoja luontoalueita. Pohjavedenpuiston ”majesteettiset” puut, 

luonnontilaiset puistot ja rannat ovat asukkaille rakkaita kohteita, jotka halutaan säästää myös 

täydennysrakennuksen yhteydessä. Rastilan kartanon alue ja siirtolapuutarha ovat myös tärkeitä 

ulkoilukohteita. Alueella voisi olla kysynnästä päätellen enemmän ulkoliikuntapaikkoja, kuten 

ulkopunttisaleja ja kenttiä. 

 

Meri-Rastilan länsinrannan rinneniitty Vuosaaren sillan eteläpuolella on hieno mutta usein 

unohtuva fragmentti keskiajalta periytyvästä vuosaarelaisesta kulttuurimaisemasta. 
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Vuosaaren historiaa värittää kartanoiden ja huviloiden historia. Vanhat rakennukset, kuten Rastilan kartano 

kertovat hyvin omasta historiastaan ja siinä samalla alueen historiasta.  

 

Rastilan kartanon kummitus oli saksalainen mies, joka asui kartanossa sen ollessa kaupungin 

leirikäytössä 1950-luvulla.  

 

Alueella on toiminut myös Saseka-tehdas, jonka nimi tulee sanoista santa, sementti ja kalkki. Asukkaille on 

tuttu tehtaan ruokalana toiminut Saseka-talo, joka toimii nyt kerhotilana. 

 

Mustavuoren ensimmäisen maailmansodan linnoitteita oli rakentamassa jonkin aikaa myös 

kiinalaisia sotavankeja ja siirtotyöläisiä. Lapsena kuulemani tarinan mukaan raskaissa töissä 

kuolleet kiinalaiset haudattiin tykkiteiden alle metrin välein. Tarina on täyttä fiktiota. Ja 

kiinalaisetkin tekivät lähinnä vain metsätöitä. 

 

Vuosaareen liittyy myös suomalaisen taiteen historiaa: Skatan tila tuli tunnetuksi taiteilija Miina Äkkijyrkän 

asumuksena, jossa hän piti myös lehmiä.  

 

Sjöblom-nimisen kalastajatorpparipariskunnan perustamassa torpassa asui kahtena kesänä 1880-

luvulla Karl August Tavaststjerna, joka kirjoitti siellä esikoisrunokokoelmansa ja synnytti sillä 

suomenruotsalaisen kirjallisuuden realismisuuntauksen.  


