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Alueen väestö yhteensä

8989 76%
Suomalaistaustaiset



Monipuolinen Tapuli ja kehittämistarpeet

Tapulikaupunki on 45-vuotias lähiö, jossa asuu jo yli 9000 asukasta eri ikäryhmistä: lapsia, nuoria, aikuisia, 

varttuneita ja vanhuksia, monesta eri sosiaaliryhmästä ja eri etnisistä taustoista. Pääosin 1970-luvulla pääradan 

varteen rakennettu lähiö on kehittynyt 2000-luvulla lisärakentamisen ja viheralueiden kehittämisen myötä 

monipuoliseksi ja monikulttuuriseksi asuinpaikaksi, missä asukkaille on tarjolla terveysasema, kirjasto, nuorisotilat ja 

seurakuntakoti. Lähiöstä puuttuu kuitenkin yhteinen foorumi ja asukastila/monitoimitalo, jonka saamiseksi syksyllä 

2016 virinnyt Tapulin talkoot -työryhmä on ollut lykkäämässä asiaa liikkeelle.



Ulkomaalaistaustaiset taustamaanosan mukaan osa-alueittain

AASIA

Tapulikaupungin alueen ulkomaalaistaustainen väestö yhteensä 2119 henkilöä 1.1.2019

34%

Lähde: https://ulkomaalaistaustaisethelsingissa.fi/ Suora linkki tässä

AFRIKKA26%

MUU EUROOPPA19%

EU-MAAT19%

MUUT2%

https://ulkomaalaistaustaisethelsingissa.fi/
https://ulkomaalaistaustaisethelsingissa.fi/sites/default/files/1.1.2019%20Helsingin%20koko%20v%C3%A4est%C3%B6%20ja%20ulkomaalaistaustaiset%20taustamaanosan%20mukaan%20osa-alueittain.xlsx


Taustaa ja nykytilannetta

1970-luvulla upouudessa, rivakasti rakentumassa asukastoiminta oli vireää ja Tapulikaupungin asukasyhdistys julkaisi 

pitkälle 1980-luvulle omaa lähiölehteä Peltopyy sekä järjesti lukuisia vuotuisia kulttuuritilaisuuksia, kuten perheille 

suunnattuja lastenteatteriesityksiä Maatullin ala-asteen tiloissa.

Vuonna 1993 alueelle perustettiin Tapulikaupunki-seura, 

mikä on järjestänyt mm. Tapuli tutuksi -kävelyjä ja 

vaikuttanut alueen kaavoitussuunnitelmiin. Alueelle ei 

kuitenkaan yli 30 vuoteen suunnattu mitään 

jatkuvarahoitteista lähiöprojektia ja aluetta kehittävää 

toimintaa.



Vuosina 2017, 2018 ja 2019 järjestettiin lähiön ensimmäiset Tapulin Taiteiden yöt paikallisten toimijoiden voimin. Koronatilanteen 

vuoksi tämä tapahtuma on ollut tauolla.

Tapulikaupungissa toimii jo viidettä vuotta Tapulin talkoot -työryhmä, mikä syntyi syyskaudella 2016 Malmin seurakunnan 

päätettyä lakkauttaa Tapulin seurakuntakoti. Tämän seurauksena kutsuttiin koolle kriisityöryhmä, johon ovat osallistuneet 

seurakunnan vapaaehtoiset, aluepastori ja leipäjonon edustaja, sekä kirjaston ja muiden alueella toimivien tahojen edustajat 

eläkeläisjärjestöä myöten, koillisen ja pohjoisen alueen yhteisötyöntekijä sekä alueella toimivien kaikkien alueella toimivien 

poliittisten puolueiden edustajat. Lisäksi kokouksiin on kutsuttu asiantuntijoita ja Helsingin kaupungin edustajia, joiden kanssa 

on pohdittu laajasti Tapulikaupungin tilannetta ja tarpeita. Yhteistyöverkosto Tapulin kehittämiseksi oli syntynyt ja toiminta 

keskittyi lähiömme kaikinpuoliseen kehittämiseen.

Seurakuntakodin lakkauttaminen (leipäjonot, soppakirkot, vanhusten ja lasten toiminta) saatiin pitkän väännön ja vetoomusten 

ansiosta estettyä.  Syntyi idea: Tapuli tuikkii -projekti vuosina 2018 – 2021 kerää yhteen alueen asukkaat ja toimijat, joiden 

yhteistyöllä löydetään lähiön toiveet, vahvuudet ja aktiivisuus sekä perustetaan yhteinen tiedotuskanava ja toimintatila kaikille. 

Tapulikaupungin on mahdollista nousta aktiiviseksi, asukkaitaan osallistavaksi lähiöksi yhteisvoimin. Suunnitelmana oli 

intergroida kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä varhaiskasvatus ja koulutoimi alueen kehittämistä ja 

hyvinvointia edistäviin projekteihin vuosina 2018 – 2021. Myös alueella toimivat järjestöt ja mm. Pohjois-Helsingin Bändikoulu 

osallistuisivat projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kaikille Tapulikaupungin eri-ikäisille asukkaille ja toimijoille olisi 

tarjolla mahdollisuus monenlaisiin aktiviteetteihin ja kokoontumisiin. Tapulin alueella on paljon aktiivisia asukkaita, ehtiviä 

eläkeläisiä, osaavia opiskelijoita ja innokkaita ipanoita, mutta myös tukea tarvitsevia vähävaraisia lapsiperheitä ja aikuisia, 

työttömiä, maahanmuuttajia ja sekä syrjäytymisvaarassa olevaa nuorisoa. Tiloja ja rahoitusta vain puuttui.





Kulttuuri- ja taidekasvatustoiminta tulevat olemaan osa yhteisöllisen asukastalon/tilan monipuolista tarjontaa 

alueen asukkaille, joista hyvin monet eivät vähävaraisuuden, liikuntaesteellisyyden ja puutteellisen kielitaidonkin 

vuoksi pysty esim. matkustamaan Malmitalolle tai muualle konsertteihin ja teattereihin. Asukastalon/tilan ja 

kulttuuritarjonnan saamista alueelle on viety eteenpäin monella rintamalla sinnikkäästi vuodesta toiseen.

Syyskaudesta 2019 lähtien Stadiluotsi Outi Rissanen keskusteli yhteistyössä em. tahojen sekä mm. nuoriso- ja 

kirjastotoimen kanssa, miten Tapulikaupunkia voitaisiin kehittää ja vireyttää. Tavoitteena on kulttuurisesti ja 

yhteisöllisesti rikas lähiö. Monenlaisia seminaareja, ideointityöpajoja ja muita tilaisuuksia alettiin Helsingin 

kaupungin ja taiteilijoiden vetäminä järjestää Tapulissa asukkaisen tarpeiden ja tilamahdollisuuksien 

kartoittamiseksi.





Vuonna 2019 hankkeet loikkasivat voimalla eteenpäin, kun Helsinki-mallin puitteissa käynnistyi VALOKEILASSA KOILLINEN, 

neljän taidetoimijan yhteinen hanke Koillis-Helsingin alueella. Helsingin Kaupunginteatterin, Zodiak-Uuden tanssin keskuksen, 

Pohjois-Helsingin Bändikoulun ja Teatteri Tuikkeen yhteisen hankkeen tehtävänä on lisätä taide- ja kulttuuritarjontaa 

Tapulikaupungin, Suutarilan, Siltamäen, Puistolan ja Tapanilan kaupunginosissa vuosina 2019-2021. Hankkeen keskiössä on 

vuorovaikutus alueen asukkaiden ja hankkeen välillä. Hanke kutsuu kaikki alueen asukkaat osallistumaan taidetoimintaan ei 

pelkästään katsojina vaan myös tekijöinä. Toimijat yhdessä ja erikseen jalkautuvat työskentelemään asuinympäristöihin lähelle 

asukkaiden arkea, ulos perinteisistä teatteri- ja esitystiloista.

Koillisella alueella on nyt kuhissut kulttuuria kaikkialla. Tapulikaupunki tuikkii, tanssii ja soi jo kolmatta vuotta 

ammattitaiteilijoiden johdattamana ja yllyttämänä. Taidetapahtumia on järjestetty kodeissa ja kylillä, tanssi-, teatteri-, 

musiikki- ja videotyöpajoja mm. nuoriso- ja seurakuntataloissa, vaellusesityksiä lähiössä ja metsässä, performansseja mm. 

asemalaiturilla, taidetekoja pihoilla ja raitilla, Paikallismaisemia-festivaaleja muiden lähiöiden kanssa, lihadiskoa ostarilla, 

äänimaisemia uimahallissa ja vaikka mitä. Alkuperäinen visio Tapuli tuikkii, tanssii ja soi on toteutunut upeasti, taiteellisella 

voimalla ja sankalla tekijäjoukolla. Tämä kaikki on vahvistanut Tapulikaupungin yhteisöllisyyttä ja näkymiä eteenpäin.

Tervetuloa Tapuliin, tuikkivaan, tanssivaan ja soivaa lähiöön!              Maiju Tawast, asukasaktiivi


