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Leppoisa lähiömme -tutkimus
sis. neljä pilottia

(Ara, YM / Helsingin yliopisto)

• Johdanto: Lähiöiden kilpailukyky
• Turvallisuus, viihtyisyys
• Varautuminen, yhteiskunnan toimintakyky
• Huoli turvallisuudesta ja moderni

valvontateknologia kiinnittäneet
naapurustojen huomion yksin kontrollin
vahvistamiseen?



• Väestönsuojien eli pommisuojien
tarpeellisuus, ylläpito, käyttöönotto ja
käyttö

• Turvallisuuden tunnetta vai muistutus
suurvaaroista?

• Yhteisöllisyyttä?



Teorialähtökohtia väestönsuojien
tutkimiselle:

• Riskiyhteiskunta
• Turvayhteiskunta
• Kestävä kehitys: ”luonnonsuojelu”



Kriisivarautunut kaupunki:

• hajautettu, kestävä, varautunut, valvottu ja
suojeltu

• Viranomaisyhteistyö
• Lähiö vs. keskusta-alue/city
• Väestönsuojat: lähiön loft?
• Vai arkkitehtuurin rappio?
• Taustalla: menneisyyden jatkumo
• Varautuminen viesti ulospäin



Maunulan talokohtaiset
väestönsuojat:

• Kartta = Turva- tai riskikaupungin tilallisen
muodon materialisoituminen







Hiljaisesti läsnä

• Suoja asukkaiden laajin yhteinen sisätila
• Suojien olemassaoloa ei tiedosteta
• Talokohtaista yhteisyyttä, kyläytymistä

tukemaan
• Toteutus: rakentaminen muun

rakentamisen yhteydessä,
• kunnossapidon pienet kustannukset



Suojien tilapäiset käytöt:
• odottava
• vakiintuva
• rinnakkainen



Suojien saavutettavuus:
• asumismuoto määrittää suojan tarvetta

eriarvoisuutta ihmisten suojaamisessa



Yhteistiloina hyötykäytössä:
• suojelujohtaja tilavastaava kaikissa

oloissa, myös ”normaaliaikana”
tilojen leppoistaminen



Lähiön kehittämisstrategiat

• Uusasumalähiö: ei suojia
• Retrolähiö: suojat vanhaan malliin
• Leppoistettu lähiökaupunginosa: suojat

yhteistiloiksi
• Puolustettu lähiövyöhyke: suojat

nykyaikaistettu



Taulukko: Neljä nimettyä lähiön kehittämismallia ja näiden
suhde talokohtaisiin väestönsuojelutiloihin

Uusasumalähiö Retrolähiö Leppoistettu
lähiökaupunginosa

Puolustettu
lähiövyöhyke

Väestönsuojia
ei rakenneta,
säästyneet
kustannukset
käytetään
esimerkiksi
paikallista
identiteettiä
tukevaan
lähiympäristötai
teeseen tai
esteettömyyden
edistämiseen.

Olemassa olevia
väestönsuojia
pidetään kunnossa
vähintään
rakennusaikaisten
uhkakuvien
pohjalta.

Väestönsuojatiloille
kehitetään uusia
yhteisöllisyyttä ja
asukastoimintaa
tukevia
käyttömuotoja.

Väestönsuojat
kunnostetaan ja
rakennetaan
vastaamaan
tunnustettuja,
muuttuvia vaaroja.



Suoja nimettynä yhteistilana:

• Osallisuustila
• Leppoistava huone
• Kulttuurihautomo
• Säilö



Laatikko: Talokohtaisten tilojen uuskäyttö
Osallisuustila
- Kerhohuone (partiolaiset ym.)
- Pelitila (pingis, biljardi, tietokone, playstation)
- Tavaran kierrätystori (kirjat, lehdet, vaatteet, huonekalut)
- Yhteiskeittiö
- Kokoontumistila
Leppoistamo
- Lepo-, mietiskelyhuone
- Kuntosali
- Nikkarointihuone, käsityötila (esim. kudonta)
- Pyykinkäsittelyhuone
Kulttuurihautomo
- Asukkaiden oman taiteen tekemisen näyttelypaikka (ITE-galleria)
- Äänieristetty soittohuone
- Miesten/naisten huone
- Gradu-hotelli opiskeluun
Säilö

- Tavaroiden säilytys (polkupyörät, muut ulkoiluvälineet yms.)





• Linnoitteiden rauniot muistuttavat kulttuurimme
katoavaisuudesta;

• bunkkerien jäänteet osa lähiöiden identiteettiä;
• maanalaiset tilat ovat ikuisia …


