
Monikulttuurisuus Espoon keskuksen kaupunkikehityksessä 

 

Espoon keskuksen monikulttuurisuuden siemen on kansainvälisessä arkkitehtuuri-

kilpailussa. Tällä hetkellä Espoon keskuksen väestöstä jo lähes 18 prosenttia on 

vieraskielisiä. 2000-luvun nopeaa monikulttuuristumista ei ole kuitenkaan vielä 

juurikaan huomioitu tavanomaisessa kaupunkisuunnittelussa lukuisista kehitys-

projekteista huolimatta. Merkkejä rakennetun ympäristön hitaasta muutoksesta 

on silti jo havaittavissa. 
 

 

Idea ulkomailta vesittyi kaavoituksessa 

 

Kun Espoon keskusta ryhdyttiin suunnittelemaan, Suomessa asui vasta joitakin tuhansia ulkomaa-

laisia ja Espoo oli kauppala. Pääkaupunkiseudulle oli alkanut virrata muuttoliikettä muualta Suo-

mesta maanviljelyn kutistumisen ja teollistumisen johdosta. Kasvava kauppala tarvitsi uuden hal-

linnollisen keskuksen, jonka suunnittelusta se järjesti kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun vuosina 

1966-1967. Kilpailun 172 osallistujasta ainoastaan kahdeksan oli Suomesta ja palkintolautakunta-

kin oli pääasiassa ulkomailta. Voittajaksi valittiin puolalaisen arkkitehtiryhmän voimakkaaseen vä-

estönkasvuun perustuva ehdotus. Se kuvasti aikansa kansainvälisiä kaupunkisuunnitteluihanteita 

tiiviistä kompaktikaupungista, johon kuului ajoneuvo- ja kevytliikenteen tehokas eriyttäminen eri 

tasoihin sekä asukkaiden keskinäisiä kontakteja suosivat jalankulkuraitit. 
 

Voittajat joutuivat kuitenkin muuntelemaan ehdotustaan niin alueen ensimmäisessä Suvelan ase-

makaavassa (1970) kuin koko keskustasuunnitelmassakin (1973). Kaavoitus aloitettiin Suvelasta, 

koska siellä oli kauppalan maita. Kaavan käsittelyn aikana asemakaavalautakunta korotti esitettyjä 

rakennusoikeuksia yli kolmanneksella eli keskimäärin kahdella kerroksella, mikä tuhosi voittoehdo-

tuksen kiitellyn inhimillisen mittakaavan. Asuinkerrostalojen pohjakerroksiin suunniteltuja liike-, 

palvelu- ja työtiloja ei toteutettu juuri ollenkaan, jolloin voittajien visioima vilkas kaupunkikulttuuri 

jäi syntymättä. Kun minimimäärä palveluitakin saapui alueelle jäljessä eikä rakentamisen viimeis-

tely ollut onnistunutta komeasta maisemallisesta ja kaupunkikuvallisesta hahmosta huolimatta, 

Suvela leimautui negatiivisesti. 
  

Samanlaisen mahalaskun suunnitteluihanteista toteutukseen koki myös keskusta-alue. Puolalais-

ten keskustasuunnitelman valmistuminen viivästyi huonon työnjohdon sekä kieli- ja kulttuuriero-

jen vuoksi, jotka myös erottivat suunnittelun liiaksi rakentamisen ja rahoituksen paikallisista reali-

teeteista. Samalla vanhenivat ehdotuksen ylimitoitetut kasvuennusteet ja suunnitteluideat.  
 

 

Jälkien paikkailua Espoon keskusta- ja SOFY-projektilla 
 

Espoosta tuli kaupunki vuonna 1972. Seuraavana vuonna Suomi vastaanotti ensimmäiset kansain-

välisen nykymääritelmän mukaiset pakolaisensa Chilestä. Vuonna 1979 saapuneet Vietnamin ve-



nepakolaiset olivat puolestaan Suomen ensimmäiset ns. kiintiöpakolaiset, joita Suomi sitoutui vas-

tedes sijoittamaan kuntiin vuosittain.  Samaan aikaan vuoden 1973 öljykriisiä seurannut lama 

ruokki Suomen kaupungistumisen jatkumista. 
 

Espoossa havahduttiin kuitenkin siihen, että uusi aluekeskus sijaitsi syrjässä asuntomarkkinoilta. 

Suvela uhkasi jäädä muusta Espoon keskuksesta irralliseksi asuinalueeksi, jonka rakentamisen laa-

tutaso oli lisäksi huonoa. Koska sen todettiin olevan seurausta kaupungin huonosta ohjauksesta, 

Espoossa päätettiin perustaa kaupungin hallintoon erillinen Espoon keskustan rakentamisprojekti 

vauhdittamaan ja valvomaan alueen kehittämistä. Keskustan maankäytössä päädyttiin kompro-

missiin, jolla pyrittiin minimoimaan rakentamisen kustannuksia. Suvelassa puolestaan ratkottiin 

liian korkeiden tonttitehokkuuksien aiheuttamia tonttijako-, pysäköinti- ja huoltoajo-ongelmia 

useilla asemakaavanmuutoksilla aina 1980-luvulle saakka. Samalla pyrittiin kehittämään alueen 

epäyhtenäistä visuaalista ilmettä ulkoalueita koskevilla lähiympäristösuunnitelmilla.  
 

Muuallakin Suomessa havahduttiin vähitellen rakennettujen lähiöiden sosiaalisiin ja fyysisiin on-

gelmiin. Niitä ryhdyttiin ratkomaan 1980-luvun taloudellisena nousukautena valtakunnallisella 

Sofy-projektilla (yhteistyömallien kehittäminen sosiaalisten ja fyysisten näkökohtien yhteensovit-

tamiseksi asuinalueiden suunnittelussa ja kehittämisessä), jota rahoittivat eri ministeriöt, keskusvi-

rastot ja kuntien keskusjärjestöt ja jonka toteutti Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutus-

keskus (YTK). Suvela osallistui projektin toiselle kierrokselle vuosina 1986-1990.  
 

Suvelan Sofy-projektin tehtävänä oli laatia konkreettisia kehittämisehdotuksia ja virittää yhteis-

toimintaa asukkaiden ja kaupungin henkilöstön välillä sekä eri hallintokuntien kesken. Vaikka yh-

teistoiminnan parantamista pidettiin molemmin puolin tärkeänä ja tavoiteltavana asiana, projek-

tista vastuussa oleva kaupunkisuunnitteluvirasto koki sen kankeaksi ja raskaaksi. Asukkaat puoles-

taan epäilivät projektia näennäisdemokratiaksi, jolla ei olisi mitään suurempaa vaikutusta alueen 

oloihin. Lisäksi se painottui heidän mielestään edelleenkin liikaa rakennetun ympäristön kehittä-

miseen toiminnallisten ja sosiaalisten asioiden kustannuksella. Monikulttuurisuus ei ollut Sofy-

projektin asialistalla, koska koko Suomessa asuvien ulkomaalaisten osuus laskettiin vielä promil-

leissa. 
 

 

Suvela lähiöohjelmien kokeilulaboratoriona 

 

Suomen sisäinen muuttoliike kiihtyi jälleen 1990-luvun alussa äkillisesti iskeneen laman seurauk-

sena Neuvostoliiton hajoamisen sekä velkakuplan puhkeamisen myötä. Lähiöiden kehittäminen 

nousi uudelleen esiin myös rakennusalan työllistämisnäkökohdista käsin. Suomessa puhuttiin so-

malishokista, kun suurtyöttömyyden ja hyvinvointivaltion leikkauslistojen keskelle saapui ensin 

jopa yli tuhat turvapaikanhakijaa Somalian sisällissodan vuoksi. Inkerinsuomalaisten vuonna 1990 

alkanut ns. paluumuutto tai maahanmuutto entisen Jugoslavian alueelta seuraavina vuosina ei 

herättänyt suomalaisissa yhtä paljon julkista keskustelua. Samoihin aikoihin Suomi otti kansainvä-

listymisessä roiman harppauksen liittyessään Euroopan unioniin vuonna 1995, mikä näkyi mm. 

maahanmuuton jatkuvana kasvuna sekä määrällisesti että suhteessa koko väestöön. Sama ilmiö 



koski Espoota ja Espoon keskusta, jossa vieraskielisten osuus nousi vuosikymmenen lopussa jo 

noin viiteen prosenttiin. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vas-

taanotosta astui voimaan vuonna 1999 ja Espoon ensimmäinen lain edellyttämä kotouttamisoh-

jelma valmistui seuraavana vuonna.  
 

Saavuttaessa 2000-luvulle Espoon keskuksen kehittämistä varten perustettiin jälleen oma projekti 

kaupungin hallinnon sisään vauhdittamaan tällä kertaa peruskorjausikään ehtineen alueen uudis-

tamista. Espoon keskuksen katsottiin jääneen jälkeen kaupungin muista aluekeskuksista mm. pal-

velurakenteen, infrastruktuurin ja ympäristön kunnon osalta. Espoon keskus sai siksi oman kehit-

tämisohjelmansa vuonna 2003. Monikulttuurisuus esiintyi siinä vain pienenä osana yhtä ohjelman 

osatavoitetta, joka koski elävän kaupunkikeskuksen luomista.  

 

Espoon keskuksen kehittämisprojektin puitteissa päätettiin vuonna 2007 käynnistää erityinen Su-

velan kehittämishanke. Vielä siinäkään monikulttuurisuus ei esiintynyt kehittämisen yhtenä lähtö-

kohtana, vahvuutena tai tavoitteena. Vasta liittyminen ympäristöministeriön hallinnoimiin valta-

kunnallisiin lähiö- ja asuinalueohjelmiin nosti monikulttuurisuuden näkyviin kehittämishankkeessa. 

Hankkeelle saatiin rahoitusta kahdelle kaudelle: vuosiksi 2008-2011 ja 2013-2015. Jälkimmäisellä 

kaudella hankealuetta laajennettiin Espoon keskuksen keskustaan ja Kirkkojärvelle. Hankkeen oh-

jauksesta vastasi ensimmäisellä kaudella kaupunkisuunnittelukeskus ja toisella kaudella teknisen ja 

ympäristötoimen esikunta.  

 

Ensimmäisellä ohjelmakaudella monikulttuurisuus huomioitiin tavoitteissa järjestää asumisneu-

vontaa myös maahanmuuttajille sekä kerätä myös heidän asumiskokemuksiaan. Toisella ohjelma-

kaudella lähiöprojektiin palkattiin maahanmuuttajanainen yhteisöllisyyskoordinaattoriksi ja kult-

tuuritulkiksi sekä panostettiin monikulttuuriseen musiikkitoimintaan. Toisaalta kummallakin oh-

jelmakaudella pyrittiin samanaikaisesti tasapainottamaan ja monipuolistamaan alueen väestöra-

kennetta, mikä viittaa alueen tietoiseen gentrifikaatioon eli keskiluokkaistamiseen. Sama hieman 

ristiriitainen suhde monikulttuurisuuteen on näkynyt myös Espoon keskuksen visiossa 2030 

(2011), jossa monikulttuurisuus ei päätynyt edelleenkään vision teemoihin tai toimenpiteisiin yhtä 

epäsuoraa viittausta lukuun ottamatta. Suvelan vision 2035 (2012) osatavoitteissa alueen kansain-

välisyyden ja monikulttuurisuuden hyödyntäminen sen sijaan jo esiintyi.  
 

Lähiöohjelmien tuella ja/tai aikana toteutettiin lakisääteisen kaavoituksen sekä katu-, puisto- ja 

rakennussuunnittelun lisäksi yhteensä 24 erilaista rakennettuun ympäristöön liittyvää tutkimus-, 

kehitys- ja suunnitteluhanketta, jotka koskettivat jollakin tavalla Suvelaa, Kirkkojärveä ja Espoon 

keskuksen keskustaa. Suvela on kiinnostanut myös monia opinnäytetöiden tekijöitä: Alueelta on 

kerätty aineistoa ainakin viiteen diplomityöhön, graduun tai opinnäytetyöhön sekä viiteen väitös-

kirjaan, joista ainakin kolmessa alueen kaupunkikehitystä tai -kehittämistä käsitellään myös moni-

kulttuurisuudesta käsin. Sen sijaan lähiöprojektin hankkeista vain joka viidennessä oli alueen mo-

nikulttuurisuuden hyödyntäminen asetettu tavoitteeksi ja niissäkin vain osittain. Toimenpiteissä, 

johtopäätöksissä ja suosituksissa monikulttuurisuus esiintyi useammin, lähes joka toisessa hank-

keessa. Vaikka 2/3 hankkeista sisälsi erimuotoista osallistamista, osallistujien kansalaisuutta tai 

vieraskielisyyttä ei ollut joko kysytty (29 %) tai osallistujien määriä ei ollut ylipäänsä raportoitu (33 



%).  Vaikka näihin hankkeisiin osallistui yli 2600 asukasta, niistä vain alle 10 prosenttia oli maa-

hanmuuttajia. Maahanmuuttajien osallistaminen asuinalueen kehittämiseen onkin osoittautunut 

vaikeaksi tehtäväksi, jossa vanhat totutut keinot eivät enää toimi. Maahanmuuttajilla ei ole usein-

kaan tietoa siitä, kuinka pysyvää asuminen on. Tämä luonnollisesti vähentää asuinpaikkaan sitou-

tumista, joka on yleensä osallistumisen yksi edellytys ja samalla myös sen seuraus.  

 

Lähiöprojektista ei ole tehty vaikuttavuusarviointia, mutta sen toimintaraporteissa on todettu, että 

fyysisen lähiympäristön kohentamisessa on päästy jälleen pidemmälle kuin alueen yhteisöllisyyden 

parantamisessa lähiöprojektin eri toimijoiden – viranomaisten, yhdistysten ja asukkaiden – paran-

tuneesta yhteydenpidosta ja yhteistyöstä huolimatta. Raportoinnissa todetaankin siksi että jatkossa 

projektiluonteinen aluesuunnittelu tulisi yhdistää ohjelmallisemmin eri hallinnonalojen pitkäjän-

teiseen ja sektorikohtaiseen suunnitteluun, jolloin se tulisi osaksi pysyväishallinnon toimintatapoja 

ja kaupungin strategista kehittämistä. Tällöin lähiökehittäminen paitsi organisoitaisiin, myös resur-

soitaisiin koko kaupungin tasolla. 

 
 

Merkkejä kansainvälistymisestä 

 

Suomi elää taas maailmantalouden aaltoliikkeessä taantuman ja voimakkaan yhteiskunnallisen 

rakennemuutoksen aikaa, kun teollisuuden työpaikat katoavat globalisaation myötä halvempien 

tuotantokustannusten maihin tai tuotannon ja palvelujen digitalisaation vuoksi kokonaan. Tämä 

synnyttää jälleen muuttoliikettä maan kasvukeskuksiin kuten Espooseen. Kun samaan aikaan Eu-

rooppaan ja Suomeen on alkanut saapua huomattavasti aiempaa enemmän turvapaikanhakijoita 

mm. Syyrian sodan vuoksi ja kauempaakin, julkisuudessa käydään niukkenevien resurssien keskellä 

samaa kiivasta keskustelua maahanmuuton perusteista kuin 90-luvun laman aikana. Monikulttuu-

risuus on tippunut pois Espoon kaupunkivisiosta, johon se oli vielä vuosina 2008-2010 kirjattu seu-

raavasti: ”Espoo on moniarvoinen ja monikulttuurinen kaupunki, jossa on avoin ja innostava ilma-

piiri.” Nykyisessä Espoo-tarinassa maahanmuutto, vieraskieliset ja maahanmuuttajien kotouttami-

nen ovat vain marginaalisessa sivuosassa. Toisaalta samalla Espoon kotouttamisohjelma on muut-

tunut kuvaavasti monikulttuurisuusohjelmaksi: Maahanmuuttajat ovat kuitenkin tulleet kaupun-

kiin jäädäkseen. Tällä hetkellä vieraskielisten määrä Espoon keskuksen asukkaista onkin jo 19 pro-

senttia ja Suvelassa jopa 34 prosenttia1.  
 

Joitakin merkkejä alueen monikulttuuristumisesta on jo rakennetussa ympäristössä nähtävissä. 

Merkittävin saavutus on ollut Entressen kirjasto, joka sai vuonna 2015 Suomi-palkinnon saavutuk-

sistaan alueen yhteisöllisyyden rakentajana ja moninaisen kulttuurisuuden – myös monikulttuuri-

suuden – ilmentäjänä. Tyhjentyneisiin liike- ja kerhohuoneistoihin on syntynyt uusia yhdistyspoh-

jaisia kokoontumis- ja kohtaamispaikkoja joko pelkästään maahanmuuttajille tai yhteisesti maa-

hanmuuttajille ja suomalaisille (moskeija ja Voimanpesä Suvelaan, Trapesa Kirkkojärvelle sekä so-

malinuorten ja monikulttuuristen naisten kohtaamispaikat Espoontorin liikekeskukseen). Kunnalli-

                                                           
1 Suvelan pienalue, johon kuuluvat Suvelan lisäksi Kiltakallio, Saarniraivio ja Suna. Helsingin seudun aluesarjat, 

1.1.2016. 



siin palveluihin kuuluvia paikkoja on kunnostettu (mm. Kirstin kenttä Suvelassa) tai ollaan kunnos-

tamassa (Suvelan asukaspuisto syksyllä 2016, Kirstin koulu 2016-2017), ja kokonaan uusia paikkoja 

on rakennettu (mm. Suvelan parkour-rata) tai ollaan rakentamassa (Suvelan kappeli valmistuu 

syyskuussa 2016) myös monikulttuurisen väestön erilaisista tarpeista käsin.  
 

Etniset yritykset eli maahanmuuttajien perustamat yritykset, joiden tuote- tai palveluvalikoima 

liittyy maahanmuuttajan omaan kulttuuriin, ovat lisääntyneet Espoon keskuksen katukuvassa. Es-

poon keskukseen on perustettu 2000-luvulla lähes kymmenkunta erilaista etnistä yritystä - mm. 

afrikkalaisia, aasialaisia, virolaisia ja Lähi-Idän ruokakauppoja - uusiin ja vanhoihin ostoskeskuksiin 

sekä kivijalka- ja laatikkomyymälöihin. Myös osa suomalaisista on jo löytänyt nämä uudet palvelut. 

Parhaimmillaan Espoon keskuksen monikulttuuristuminen toimiikin alueen rakennetun ympäris-

tön ja toimintojen rikastuttajana. 
 

 

Lähteet: 
 

Espoon kaupungin hakemus asuinalueiden kehittämisohjelmaan 2013-2015. Espoon kaupungin 
teknisen ja ympäristötoimen esikunta, Espoo, 2012 

Espoon kaupungin hakemus lähiöohjelmaan 2008-2011. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, Es-
poo, 2007  

Espoon keskus. Visio 2030. Helsinki Zürich Office, 2012 
 Suvela-visio 2035. Kehittämisen tahtoa ja toimia! Espoon keskuksen kehittämisoh-

jelma 2035. WSP, 2011 

Fogelholm, Kai: Suvelan kehittämishanke – kohti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kaupunkia. 
Hankesuunnitelma. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, Espoo, 2009  

Fogelholm, Kai: Suvelan kehittämishanke - kohti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kaupunkia. 
Väliraportti. Kaupunkisuunnittelukeskus, Espoo, 2012 

Fogelholm, Kai: Espoon keskuksen kehittämisprojekti – visioista tekoihin. Toimintaraportti. Espoon 
kaupungin teknisen ja ympäristötoimen esikunta, Espoo, 2015 

Maisala, Pertti: Espoo – oma lukunsa. Kaupunkisuunnittelun, kaupunkirakenteen ja kaavoitushal-
linnon kehitys vuoteen 2000. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, Helsinki, 2008 

Niskanen: "Espoon hallintokeskus – niin vanha ja niin uusi." Icomos 3/2009, s. 7 

Norvasuo, Markku: Visio Suvelan paikalliskeskuksesta lähiökehittämisen muutoksessa. Aalto-yli-
opiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 6/2013. Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden 
korkeakoulu, Maankäyttötieteiden laitos, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja kou-
lutusryhmä, Helsinki, 2013  

Sillanpää, Pirkko, Salonen, Erja ja Laakso, Tommi: Keski-Espoo – Kivikauden kylästä kaupunkikes-
kukseksi. Gummerus, Jyväskylä, 1998 

SOFY-projekti. I Suvelan kehittämissuunnitelmaehdotus. II Yhteissuunnittelun kehittäminen Es-
poossa. Espoon kaupunkisuunnitteluvirasto, Espoo, 1990 

 


