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Avsikten med Förortsprojektet 
är att  ytterstadsområdena 
utvecklas mångsidigt och som 
med innerstaden jämbördiga 
stadsdelar. Ett brett och 
långsiktigt samarbete förs för 
att undvika differentiering i 
ytterstadsområdena.

Förortsprojektet vid Helsingfors 
stads förvaltningar bygger på 
stöd och koordination i 
förvaltningarnas ömsesidiga 
arbete och på en tät interaktion 
mellan invånarna och aktörerna 
i ett område.

De centrala målen och uppgifterna för 
Förortsprojektet fastställs i början av varje 
verksamhetsperiod. Den här broschyren 
beskriver mål och åtgärder för 
verksamhetsperioden 2016–2017 samt 
metoder för att uppnå dem.

Stadsstyrelsens beslut 14.12.2015 § 1212 
Stadsstyrelsen beslutade godkänna 
projektplanen för Förortsprojektet 2016–2017. 
Dessutom beslutade stadsstyrelsen uppmana 
förvaltningarna att i sin verksamhet under åren 
2016–2017 beakta målen för Förortsprojektet 
och att fortsätta och effektivisera samarbetet 
mellan förvaltningarna.
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Stadsstyrelsen startade Förortsprojektet 
år 1996. Förortsprojektet är ett 
samarbetsprojekt mellan stadens 
förvaltningar för utveckling av 
ytterstadsområdena.

Utveckling av ytterstadsområdena ingår 
i stadens strategiprogram 2013–2016. 
I programmet konstateras att 
stadsdelscentrumen stärks genom 
mångsidigt kompletteringsbyggande 
och förnyelse av stadsmiljön. Genom att 
göra stadsstrukturen helare blir området 
tillgängligare och trafiken smidigare.

Förortsprojektet lyder under 
stadsstyrelsen och rapporterar årligen 
om sin verksamhet till stadsstyrelsen. 
Förortsprojektets ledningsgrupp har 
17 medlemmar från 12 förvaltningar. 
Ordförande under perioden 2016–2017 
är stadsplaneringskontorets 
generalplanechef Rikhard Manninen.

Förortsprojektet 
i korthet

Kasbergets 
invånarpark
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Förebyggande 
av utslagning

Ett bra 
stadsliv

Områdesorienterade 
verksamhetsmodeller 
för ett bra stadsliv

En mångsidig 
stad

Förbyggande av 
utslagning bland 
barn och unga

Områdesspecifik 
verksamhet 
(Kvarnbäcken, 
Stensböle, 
Hertonäs)

Invandrarnas 
företagsamhet

Förortsmässa Försök och 
kampanjer

En aktiv 
vardag

Stärkande av invånar-
verksamheten i 
målområdena

Områdesspecifik 
verksamhet

En fungerande 
stad

Främjande av 
kompletterande 
detaljplanering

Stödande av 
byggnadsbeståndets 
karaktärsdrag

Förbättrande av den 
offentliga miljön

Mål och 
verksamhet 
under 
verksamhets-
perioden

Utveckling av 
förutsättningarna för 
näringsverksamhet

Gott rykte
• Offentliggörande av 

en gynnsam utveckling 
i området

• Ökande av 
interaktionen med 
invånarna

• Förstärkande av 
kommunikations-
samarbetet inom 
stadskoncernen och 
med andra aktörer i 
området
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Uppmärksamhet 
vid invånarnas 
välmående

Förortsprojektet stöder engagemang och interaktion
samt hobbyverksamhet i förorterna.

Förortsprojektet utnyttjar modellerna för tidigt 
ingripande i arbetet för att förebygga utslagning bland 
barn och unga och för att öka välmåendet. Arbetet utförs 
i samverkan med stadens förvaltningar. Arbetet för att 
förebygga utslagning bland unga beaktar de ungas olika 
utgångslägen och skapar lätt tillgängliga aktiviteter för dem.

Operation Pulsen erbjuder hobbymöjligheter för unga i 
Gamlas och Malm. Idrottsaktiviteter för unga ordnas i Haga, 
Gamlas, Malmgård och Sockenbacka. Målet är att samla 
hobbymöjligheter som stöder de ungas spontana aktiviteter 
och att göra dem lätt tillgängliga.

I Operation Pulsen 
planerar de unga själv 
sin hobbyverksamhet.

En bra boendemiljö, mångsidig närservice och en 
väl fungerande kollektivtrafik är framgångsfaktorer 
i en stadsdel i Helsingfors. Förortsprojektet arbetar 
för att stärka anseendet för ytterstadsområdena i 
Helsingfors genom att främja byggandet av bostäder 
och verksamhetslokaler, betona stadsdelarnas 
områdesidentitet och styrkor och stöda förutsättningarna 
för tjänster.

Under den pågående perioden och 20-årsjubileet för 
sin verksamhet år 2016 fokuserar Förortsprojektet särskilt 
på Jakobacka, Gamlas, Malm, Malmgård, Havsrastböle 
och Norra Haga. Utöver den områdesspecifika 
verksamheten bevaras flexibiliteten i utvecklandet av hela 
förstadsområdet.

Trivsel till 
ytterstadsområdena

Konstverket 
Unelma (Drömmen) 
på Cittertorget i 
Gamlas.
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Förortsprojektet fokuserar på planeringen av de 
viktigaste offentliga utomhuslokalerna, gångstråken 
och stationsomgivningarna. Målet är att finna trygga 
och för användaren lämpliga lösningar tillsammans 
med invånarna. En del av helheten kan också 
bestå av miljö- och gemenskapskonst, till exempel 
gångtunneln Broda i Jakobacka. I beredningen och 
förverkligandet av projektet lyfter Förortsprojektet 
fram möjligheterna att utnyttja stadens Förortsfond.

Den offentliga miljön 
mer invånarvänlig

Kvarnbäckens 
centrum

Rådgivning för 
reparationer av 
bostadshus

Förortsarkitekterna bistår med rådgivning till husbolagen 
om reparationer och tar fram anvisningar om reparationssätt. 
År 2016 utarbetas anvisningar om reparationssätt för 
Gamlas, som i Generalplan 2002 hör till ett kulturhistoriskt, 
arkitektoniskt och landskapskulturellt värdefullt område.
Gratis anvisningar om reparationssätt delas ut på 
invånarmöten. Anvisningar har redan tagits fram för Mellersta 
Nordsjö, Kånalas västra kant, Malmgård, Smedjebacka, 
Rönnbacka, Norra Haga och Brobacka.

Kostiberget, 
Gårdsbacka
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Förortsprojektet hjälper invånare att sköta om sitt 
bostadsområde.  I projektet Förortsträdgården upplivas 
gårdar och öppna platser i Jakobacka, Gårdsbacka, 
Månsas, Havsrastböle och Kasberget. I och med det 
gemensamma arbetet kan invånarhusen, biblioteken, 
skolorna, ungdomsgårdarna, barndaghemmen 
och servicecentralerna för äldre tas i bruk i större 
utsträckning av invånarna. Evenemangen, förortsmässan 
och stadsdelarnas radioprogram är en del av dialogen 
mellan invånarna och staden.

Gemensamt arbete 
för bättre förorter

Jakobackaborna på 
planteringstalko 
våren 2015.

Hertonäs
företagsområde

Kvarnbäckens 
centrum

Den lokala 
företagaren 
som resurs

Förortsprojektet främjar 
den lokala företagsamheten 
i företagsområdena i 
Havsrastböle, Kvarnbäcken 
och Hertonäs. I Havsrastböle 
kartläggs invandrarföretagares 
erfarenheter. Dialog och kontakt 
med invånare och företagare är 
en viktig del av stadsdelarnas 
livskraft.

Mot en 
tätare stad

Förortsprojektet deltar med 
stadsplaneringskontoret i den 
kompletterande detaljplaneringen 
av förstadsområdena. Målet är att 
detaljplanläggningen, Förortsprojektets 
verksamhet och samarbetet mellan 
förvaltningarna kan samordnas bättre.

12 Förortsprojektet Tillsammans för en bättre stad 13



A

B
C

1

2

3

D

Bocksbacka

Skomakarböle

Storskog
Staansby

Malm

Mellungsbacka

Botby

Hertonäs

Brändö

Blåbärslandet

Högholmen

Vik

Åggelby

Böle

Degerö

Villinge

Sandhamn

Sveaborg

Brunnsparken

Skatudden

Västra hamnen

Eira
Ulrikasborg

Rödbergen

Kampen
Gardestaden

Gloet
Främre Tölö

Bortre Tölö

Mejlans

Drumsö

Munksnäs
Brunakärr

Kottby

Gumtäkt

Vallgård

Hermanstad

Majstad

Gammelstaden

Forsby 

Tammelund

Vårdö
Berghäll Sörnäs

Kronohagen

Nordsjö

Kvarnbäcken

Stenskogs
företagsområde Sundberg

Husö

Björnsö

Östersundom

Ultuna

HagaSockenbacka

Kånala
Kårböle

Domarby

Baggböle

2012 2013 2014 2015

Allokering av resurser 
för Förortsprojektets 
verksamhet per område

Utvecklingsarbetsgruppen för Malm

Malm – Bocksbacka
•  Stöd för kompletterande detaljplanering
• Idéplan för Stickelbackabäckens dal
• Invånarverksamhetens kampanjer och försök
• Operation Pulsen
• Utveckling av stationer
• Näringsverksamhet

Utvecklingsarbetsgruppen MaGaNo

Malmgård – 
Gamlas – 
Norra Haga

• Förutsättningar för kompletterande detaljplaneläggning
• Planering av den offentliga miljön
• Idrottsprojekt i västra området
• Utveckling av stationer
• Helsingfors modell
• Invånarverksamhetens kampanjer och försök
• Anvisningar om reparationssätt för Gamlas
• Förortsträdgård

Främjande av 
näringsgrenarnas 
förutsättningar

1. Delegationen för Hertonäs 
företagsområde

2. Invånar- och företagssamarbete i 
Kvarnbäcken

3. Stensböle områdesmarknadsföring – 
pilotering

Utvecklingsarbetsgruppen för Jakobacka

Jakobacka
• Stöd för kompletterande detaljplanering
• Upplivande av centrum
• Jakobacka Broda
• Invånarverksamhetens kampanjer och försök
• Helsingfors modell
• Förortsträdgård

Utvecklingsarbetsgruppen för Havsrastböle 

Havsrastböle
• Stöd för kompletterande detaljplanering
• Planering av den offentliga miljön
• Delaktighet och företagsamhet bland invandrare
• Invånarverksamhetens försök
• Stöd för interaktion
• Helsingfors modell
• Förortsträdgård

De viktigaste målområdena 
och projekten under 
verksamhetsperioden

A

DB

C
123
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