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Kaupunkiuudistus

Toimintamalli, jonka tavoitteena on parantaa
asuinalueiden palveluja, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta
sekä mahdollistaa laadukas täydennysrakentaminen

Työkalu kaupungin strategisten tavoitteiden
toteuttamiseksi

Kontula,
Virtarannankatu, 2019.
Kuva: Marja Väänänen



Kaupunkiuudistusalueet



Kaupunkiuudistus

Miksi tarvitaan?

Mitä tavoitellaan?

Mitä on jo tehty?

Viheralueet ja
puistot ovat merkityksellisiä

asukkaiden vapaa-ajanvietolle.
Kuva: Sakari Röyskö



Miksi
kaupunkiuudistusta
tarvitaan?



Maailman toimivin
kaupunki

Helsinki tavoittelee jatkossakin asemaa segregaation
ehkäisyn ja tasavertaisten ja hyvinvoivien
kaupunginosien mahdollistamisen eurooppalaisena
huippuesimerkkinä.

Helsinki on kaupunki, jossa kaikki kaupunginosat ovat
eläviä, viihtyisiä ja omaleimaisia ja asukkaat tuntevat
kaupunginosan omakseen. Helsingissä rakennetaan
monipuolisia ja elinvoimaisia kaupunginosia.

Malminkartano, 2020.
Kuva: Tuomas Uusheimo



Indeksiin on summattu vähän koulutettujen,
työttömien ja pienituloisten osuus. Koulutustieto
vuodenvaihteesta 2018/2019,
työttömyysprosentti vuodenvaihteesta
2017/2018 ja tulotieto vuodelta 2017.

Arvo 100 edustaa keskiarvoa. Jos indeksin arvo
ylittää sadan, alue on sosioekonomisesti
kaupungin keskitasoa heikompi, ja vastaavasti
alle sadan jäävillä alueilla sosioekonominen
rakenne on kaupungin keskitasoa parempi.

Lähde: Tilastokeskus
Summaindeksi: Kaupunginkanslia /
kaupunkitutkimus ja –tilastot, 5/2020
Karttatoteutus: Kaupunginkanslia / asuminen

Sosioekonominen summaindeksi
Helsingin osa-alueilla



Vieraskielisten 0–6-vuotiaiden lasten osuus alueen kaikista 0–6-
vuotiaista osa-alueittain Helsingissä 1.1.2019

Kartasta on poistettu alueet, joissa asukkaita
on 100 tai vähemmän.

Lähde: Tilastokeskus
Karttatoteutus: Kaupunginkanslia / asuminen



Perjantai- ja
viikonloppuiltaisin
turvattomaksi kokevien
osuus vastaajista
peruspiireittäin vuosina
2015 ja 2018
Lähde: Helsingin kaupunginkanslia,
kaupunkitutkimus ja -tilastot
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Kaupunkirakenteellisia tekijöitä

Kehäradan uusien
asemien houkuttelevuus

Myyrmäen
kehittämistoimenpiteet

HSL:n vyöhykeuudistus

Vihdintien pikaraitiotien
mahdollinen jatke
Kaareen

Malmin lentokentän uusi asuinalue

Viikki-Malmi pikaraitiotie

Vantaan ratikka

Länsimetron uusien
asemien houkuttelevuusSijainti raideliikenteen varrella



Mitä
kaupunkiuudistuksella
tavoitellaan?



Myllypuron
kaupunkiuudistus
Uudistus tehtiin rakentamalla
• 30 % lisäys asuntokantaan
• Uusia liike- ja toimitiloja, palveluja, investointeja

kaupungilta ja muilta toimijoilta

Tuloksia
• Asukkaiden koulutus- ja tulotaso nousseet
• Puu-Myllypuro houkutellut alueelle lapsiperheitä, joille

itäinen Helsinki ei aikaisemmin ollut kiinnostava
• Vanhojen osakehuoneistojen hinnat nousseet

Myllypuron kaupunkiuudistuksella monipuolistettiin alueen toimintoja.
Myllypuron kampus rakentuu vaiheittain. Kuva: Sofie Jokinen



Kaupunkiuudistuksen malli

Elinvoima Kaupunkiympäristö
ja solmukohdat

Kaupungin palvelut Sitoutuminen ja
viestintä



Kaupunkiuudistuksen tavoitteet
Elinvoima lisääntyy

• Asumistyytyväisyys kasvaa
• Asuntokanta kasvaa, monipuolistuu ja sen houkuttelevuus lisääntyy
• Sosiaalinen kestävyys kasvaa
• Yritysten toimintaedellytykset paranevat ja alueiden kaupallinen vetovoima vahvistuu
• Kehittämishankkeet tuovat uusia avauksia

Kaupunkiympäristön ja solmukohtien viihtyisyys kasvaa
• Alueiden viihtyisyys ja ulkonäkö paranevat
• Asukkaiden esiintuomia epäkohtia kaupunkiympäristössä korjataan

Kaupungin palvelut lisäävät alueiden houkuttelevuutta
• Asukkaiden palvelutarpeisiin vastataan entistä paremmin

Kaupunkiuudistukseen on sitouduttu laaja-alaisesti
• Alueiden asukkaat ja toimijat ovat sitoutuneita kaupunkiuudistukseen
• Kaupungin sisäinen yhteistyö kaupunkiuudistusalueita koskien paranee
• Kaupunkiuudistuksen viestintä on selkeää



Esimerkkejä
toimenpiteistä
• Täydennysrakentamista edistetään maapoliittisiin linjauksiin sisältyvillä

määräaikaisilla kannustimilla.

• Parannetaan asemanseutujen, keskeisten julkisten tilojen sekä kävely-,
pyöräily- ja viherympäristöjen viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta.

• Varmistetaan kaupunkiuudistusalueille kohdennettavien resurssien riittävyys
eri palvelujen näkökulmista.

• Kehitetään alueille vetonauloja, jotka lisäävät alueiden houkuttelevuutta.

• Marraskuussa on alkanut Forum Virium Helsingin kolmivuotinen hanke Fiksu
kaupunki - Helsinki Innovation Districts. Hanke kohdistuu
kaupunkiuudistusalueille sekä Pasilaan, jotka toimivat innovaatioalustoina
erilaisille älykaupunkiprojekteille.

Ylä-Malmin tori, 2020.
Kuva: Maria Santto



Mitä on jo tehty?



AM-ohjelma 2020
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden AM-ohjelman (Asumisen ja siihen liittyvän
maankäytön toteutusohjelman) 11.11.2020, sisältäen seuraavat kirjaukset:

• Asuinalueiden elinvoimaisuuden vahvistamiseksi kehitetään poikkitoimialainen
kaupunkiuudistuksen malli.

• Ohjelmakaudella kaupunkiuudistusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja
Mellunkylä.

• Varmistetaan edellytykset rakentaa kolmannes lisää asuntoja kaupunkiuudistusalueille
vuoteen 2035 mennessä niin, että alueiden asuntokannan hallinta- ja rahoitusmuotojakauma
kehittyy kohti kaupungin hallinta- ja rahoitusmuototavoitetta.

• Kaupunkiuudistusalueilla käytettäviä toimia hyödynnetään myös muissa segregaatiohaasteita
kohtaavissa kaupunginosissa, kuten Vuosaaren alueella.

AM-ohjelman täytäntöönpanopäätös (kaupunginhallitus 7.12.2020):

• Toimialojen tulee huolehtia omassa toiminnassaan kaupunkiuudistusalueiden kehittämisestä ja
riittävistä resursseista.



Lähiöohjelma
• Kaupunkiuudistusalueet on valittu osaksi

ympäristöministeriön koordinoimaa Lähiöohjelmaa
2020-2022. Rikastettu aluerakentamisen johtoryhmä
toimii myös Lähiöohjelman ohjausryhmänä.

• Lähiöohjelman aikana Helsinki panostaa 9 miljoonaa
euroa kaupunkiuudistusalueiden fyysiseen
kehittämiseen ja suunnitteluun sekä investointeihin.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on
myöntänyt Helsingille lähiöavustusta vuosille 2020 ja
2021.

• Helsinki tekee yhteistyötä Lähiöohjelmasta
rahoitettujen tutkimushankkeiden kanssa.

Kontulan kirjasto ja nuorisotalo, 2019.
Kuva: Marja Väänänen



Kaupunkiuudistusalueet
lähivuosien investointikohteina

Malminkartano-Kannelmäen kaupunkiuudistusalueella
käynnistetään Kannelmäen asemanympäristön sekä Malminkartanon
aseman eteläpuolen ympäristön parantamistoimenpiteiden suunnittelu.
Toimenpiteillä pyritään kohentamaan ja selkeyttämään alueiden
yleisilmettä ja toiminnallisuutta sekä parantamaan asemien
palvelutasoa. Alueella toteutetaan Malminkartanon kuntoportaat sekä
käynnistetään Leikkipuisto Trumpetin peruskorjauksen suunnittelu.

Malmin kaupunkiuudistusalueella Vanhan Helsingintien alueen sekä
leikkipuisto Filpuksen suunnittelua jatketaan. Leikkipuisto Traktorin
peruskorjaus jatkuu.

Mellunkylän kaupunkiuudistusalueella Kontulan keskuksen
Keinulaudantien korttelin ympäristön viimeistelyt valmistuvat.
Leikkipuisto Mellunmäen ja läheisen virkistysalueen kuntoilupisteen
sekä Kivikon frisbeegolf-radan suunnittelu jatkuu.

Kulttuuritalot rikastuttavat
alueen asukkaiden palvelu-
tarjontaa. Kanneltalo, 2020.
Kuva: Tuomas Uusheimo.



Asumistyytyväisyyden ja
osallisuuden lisääminen
• Kontulassa etsitään keinoja ostarin turvallisuuden parantamiseksi

yhteistyössä mm. Symppiksen, asukkaiden, yrittäjien, nuorisotalon,
kirjaston, seurakunnan, Securitaksen ja poliisin kanssa.

• Osallistuvan budjetoinnin prosessia (OmaStadi) tuetaan
kumppanuusmallin kautta, jotta mm. kaupunkiuudistusalueiden
muunkieliset asukkaat voidaan huomioida paremmin.

• Mukana-ohjelmassa tehdyllä Me-koulukehittämisellä on ehkäisty
syrjäytymistä mm. panostamalla mielekkääseen vapaa-aikaan sekä
tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen.

• Osana Enemmän yhdessä –hanketta Malminkartanoon avataan
alueen yhteinen harrastushalli, joka luo lisää matalan kynnyksen
harrastustoimintaa nuorille ja lapsiperheille

Virtarannankatu,
Kontula 2019.
Kuva: Marja Väänänen.



Verkostoyhteistyö



Eteneminen ja
seuranta
• Tavoitteet ulottuvat vuoteen 2035

• Asuntorakentamista seurataan osana AM-ohjelman
vuosittaista raportointia, kaupunkiuudistuksen
etenemistä esitellään vuosittain aluerakentamisen
johtoryhmälle

• Vuoden 2021 aikana kaupunkiuudistus jalkautetaan
toimialoille ja strategista sekä operatiivista yhteistyötä
tiivistetään

Kurkimäki, 2019.
Kuva: Marja Väänänen.



Kaupunkiuudistuksen yhteystiedot

Strateginen
suunnittelu

Elina Eskelä
erityissuunnittelija
elina.eskela@hel.fi
(09) 310 36083

Alueelliset toimenpiteet Viestintä

Liisa Leeve
viestintäasiantuntija
liisa.leeve@hel.fi
(09) 310 20433

Malminkartano-
Kannelmäki
Max Takala
projektinjohtaja
max.takala@hel.fi
(09) 310 25916

Mellunkylä

Ritva Tanner
projektinjohtaja
ritva.tanner@hel.fi
(09) 310 25560

Malmi

Kimmo Kuisma
projektinjohtaja
kimmo.kuisma@hel.fi
(09) 310 25808

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kestava-kaupunkikehitys/kaupunkiuudistus



Kiitos!


