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Pasilasta urbaani 
ja vetovoimainen 
kaupunkikeskus



PasilaHUB lyhyesti

Harmaassa Pasilassa on paljon potentiaalia kasvaa 
vetovoimaiseksi kaupunkikeskukseksi:

• Liikenteen solmukohta
• Uudisrakentaminen
• Tapahtumat (Messukeskus)
• Palvelut ja ostosmahdollisuudet (Tripla)
• Nuoret opiskelijat (Haaga-Helia ja Business 

College Helsinki)
• Helsingin kaupunki: Pasila: ”The Heart of New 

Helsinki” 

PasilaHUB-hankkeessa 
läpikulkukaupunginosan 
potentiaali valjastetaan: 

Helsingin Pasilasta kehitetään 
uudenlainen elämys- ja 

ostosalue palvelemaan alueen 
asukkaita, kuluttajia ja yrityksiä.
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Mukana PasilaHUBissa (1/3)

Koordinaattori Kumppanit Rahoittajat*

*Helsingin kaupungin innovaatiorahasto, Helsingin seudun kauppakamari, lisäksi
omarahoitusosuuksilla Haaga-Helia, Metropolia ja Business College 3



Mukana PasilaHUBissa (2/3)

Tuija Toivola
PasilaHUB-projektipäällikkö, Haaga-Helia
tuija.toivola@haaga-helia.fi
Puh. 02 944 715 42

Erkki Räsänen
Yliopettaja, Metropolia
erkki.rasanen@metropolia.fi
Puh. 050 371 6229
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Antti Sirainen
Koulutusjohtaja, Business College Helsinki
antti.sirainen@bc.fi
Puh. 044 775 6352

mailto:tuija.toivola@haaga-helia.fi
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Mukana PasilaHUBissa (3/3)

Hanna Heikkinen
Konseptipäällikkö, Mall of Tripla
hanna.heikkinen@malloftripla.fi
Tel. +358 40 3424571

Paula Blomster 
Kongressipäällikkö, Messukeskus
paula.blomster@messukeskus.com
Puh. 040 4566 066

Vanessa Lehtinen
Head of Digital Services and Marketing, VR 
vanessa.lehtinen@vr.fi
Puh. 0400 139218

Hanna Riihimäki
Hotellin johtaja, Original Sokos Hotel Tripla
hanna.riihimaki@sok.fi
Puh. 050 4640 589
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Haaga-Helian brändikuvat löytyvät kuvapankista:

Opiskelijoilla mahdollisuus 
kehittää Pasilaa

 Haaga-Helian opiskelijat
 Sales & eCom lab

 StartUp School 

 Opiskelijayrittäjyys

 AI Hub

 Business College Helsinki: nuoret kuluttajina
 Metropolia: kuluttajateknologia
 Ideoita? Kerro meille!
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https://haagahelia.sharepoint.com/sites/HHkuvapankki/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?viewid=7deba41b-50a9-4c75-a5e7-25735f49b7cc


PasilaHUBin tavoitteet

Uuden yhteistyö- ja 
innovaatioalustan luominen. 

Pasilan alueen yritysten 
ekosysteemi aktivoidaan, jolloin 
kuluttajaliiketoiminnan ympärille 
on mahdollista rakentaa 
innovaatioalusta. Yhteistyötä 
kehitetään alueen yritysten 
kesken.

Uusien liiketoimintakonseptien 
kehittäminen.

Pasilan alueen 
kuluttajaliiketoimintaa 
uudistetaan, jolloin kaupat, 
kauppakeskus, hotellit, 
tapahtumat ja palvelut vastaavat 
paremmin kuluttajien tarpeisiin.

Kuluttajaliiketoiminnan 
osaamiskeskittymän luominen. 

Haaga-Helian tutkimustoimintaa, 
nuoria opiskelijoita ja tiloja 
hyödynnetään 
osaamiskeskittymän luomiseksi. 
Pasilaa kehitetään moderniksi, 
urbaaniksi ja vetovoimaiseksi 
yritys- ja innovaatioalueeksi. 
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Haaga-Helian brändikuvat löytyvät kuvapankista:

10 kokeilua Pasilan 
kehittämiseksi (1/2)

• 10 yrityslähtöisessä kokeilussa osallistetaan
Pasilan asukkaita, jotta kuluttajien tarpeisiin 
pystyttäisiin vastaamaan paremmin

• Samalla syntyy toimintatapa 
kuluttajaliiketoiminnan kehittämiseksi

• Kokeilut on jaettavissa neljään eri teemaan:
• nuoret kuluttajina

• kaupan ala

• kuluttajateknologia

• tapahtumat
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Haaga-Helian brändikuvat löytyvät kuvapankista:

10 kokeilua Pasilan 
kehittämiseksi (2/2)
• Kaupunkikulttuuria kehitetään luomalla Pasilasta

vetovoimainen ja urbaani osto- ja elämyskohde
• Viestinnän ratkaisut: Viestinnällä on suuri rooli 

kaupunkikulttuurin kehittämisessä, minkä vuoksi 
alueelle luodaan uusia viestintäratkaisuja 
vastaamaan asukkaiden ja yritysten tarpeisiin. 

• Tapahtumat: Hankkeessa kokeillaan uusia 
konsepteja ja yhteistyömuotoja, joiden avulla 
Pasilasta kehittyy elämyksellinen
tapahtumakaupunginosa

• PasilaHUB luo alueelle vahvan yhdessä 
tekemisen ja uusien asioiden kokeilemisen 
kulttuurin
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Pasilaa kehitetään 
kuluttajaliiketoimintalähtöisesti

Tapahtumat ja 
elämykset

Kaupan 
konseptit

Nuoret 
kuluttajina

Pasilan 
asukkaat

Kuluttaja-
teknologia-

kokeilut*

*3D, VR, AR 10



PasilaHUB numeroina

• Kesto: 3 vuotta (10/2020-12/2023)
• Budjetti: 748 192 € 
• Tammikuussa 2021 mukana yli 10 kumppanin

verkosto
• 10 kokeilua

• 4 teemaa: nuoret kuluttajina, kaupan ala, 
kuluttajateknologia, tapahtumat
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Kehitetään Pasilaa 
yhdessä!
Lue lisää www.pasilahub.fi tai osallistu keskusteluun 
sosiaalisessa mediassa tägäämällä #PasilaHUB
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http://www.pasilahub.fi/
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