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Lähiöistä bulevardikaupunginosiin 

Lähiöiden rakentaminen tapahtui Suomessa pääosin 1950-luvulta 1980-luvulle yltäneellä ajanjaksona, jossa 
tavoitteena oli edistää rakennemuutosta maanviljelyksestä teollisuuteen ja palveluelinkeinoihin sekä siten 
myös kansakunnan elintason nousua. Muutoksen toisiinsa kytkeytyneitä osa-alueita on kuvannut 
erinomaisesti Johanna Hankonen väitöskirjassaan Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta (1994). 

Lähiörakentamisen myötä syntyi myös lähiöongelma, jolla tarkoitettiin yksipuolisesta asuntorakenteesta 
aiheutuneita lähiöihin keskittyneitä sosiaalisia ongelmia. 1990-luvun alun lama ja elinkeinorakenteen 
murros kärjisti suuren työttömyyden myötä lähiöiden hyvinvointiongelmia, joita lähdettiin ratkaisemaan 
vuonna 1996 Kuntaliiton ja Asuntorahaston yhteisellä Lähiö-projektilla. 

Elinkeinorakenteen muuttuminen 1990-luvulla käänsi muuttovirrat pieniltä paikkakunnilta isoihin 
kaupunkeihin. 2000-luvulla suurten kaupunkien kasvuun vaikuttivat muuttovirrat ulkomailta. 

Helsingissä väestön kasvun paine kohdistuu asuntojen hintoihin. Hintojen nousua on yritetty hillitä 
riittävällä kaavoituksella ja asuntorakentamisella. Uudessa yleiskaavassa (2016) keskeisenä ideana on 
kaupunkibulevardit eli muuttaa kaupungin sisällä olevia moottoriteitä kaupunkibulevardeiksi, joiden varret 
rakennettaisiin tehokkaasti. Yleiskaavassa edistetään myös raideliikennettä. Asuntorakentamista 
keskitetään raideliikenneyhteyksien varrelle sekä erityisesti raideliikenteen solmukohtiin. 

Verkostokaupunki-idea kehittyi ennen yleiskaavaa, mutta se ei löytänyt Helsingissä sopivaa tapaa 
toteutumiselle, vaikka se ideana tuotiin esille Helsingin Esikaupunkien renessanssi –hankkeessa. Helsingin 
uusi yleiskaava oli luonteeltaan abstrakti pikselikaava, joka viestintävälineenä ei tarjonnut mahdollisuutta 
jatkaa keskustelua verkostokaupungista eikä paikallisuudesta. Vasta bulevardikaupunginosien suunnittelun 
käynnistyminen mahdollistaa verkostokaupunkikeskustelun. Espoossa ja Vantaalla 
verkostokaupunkinäkökulmaa oli toteutettu jo aiemmin esimerkkeinä Iso Omenan alueen ja Leppävaaran 
alueen kehittäminen. 

Bulevardisointia tarkastellaan esityksessä vastakkaisena ilmiönä lähiörakentamiselle. Tarkastelu esitetään 
samalla rakenteella, jolla Johanna Hankonen tarkasteli lähiörakentamista. Muutos kohdistuu 
elinkeinorakenteeseen sekä vaurauden syntyyn ja sen jakamiseen, asuntosuunnitteluun, vähittäiskauppaan, 
liikenteen suunnitteluun sekä rahoitukseen. Keskeinen muutostekijä on globalisaatio, joka sai internetin 
syntymisen myötä uusia muotoja. 

Mitkä ovat tämän tilanteen yhteiskunnalliset visiot sekä tavoitteet, joilla mobilisoidaan resurssit ja järki 
hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Nyt haasteena ei ole pääomien niukkuus vaan ympäristön ja 
yhteisöjen laadun parantaminen sekä ilmastonmuutoksen torjunta. 

Kaupunkibulevardien suunnittelu on käynnistynyt Vihdintien ja Huopalahdentien sekä Tuusulanväylän 

osalta. Näiden prosessien tarkastelu toimii ymmärryksen lisääjänä. Miten prosessiin kytkeytyvät toimijat 

suhtautuvat muutokseen? Ketkä tarttuvat mahdollisuuksiin ja mistä intresseistä? Miten alueiden ja niiden 

keskusten identiteetit rakentuvat bulevardikaupunginosissa? 


