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Yleissuunnittelun merkitys

• kaupunki ei koskaan ole ”valmis”

• kaikkia kaupungin alueita tulee määrätietoisesti kehittää

• suunnitelmat tulee pitää ajan tasalla

• maankäyttö tärkeä kuntien kehitystä eteenpäin vievä ”driveri”,
proaktiivisuus

• alueellinen herkkyys tulisi säilyttää!



Erityisasiantuntemus

• elinkeinot: toimipaikkakysymykset, kauppa, korkeakoulut

• sosiaaliset kysymykset: kaupunkiasuminen, urbanismi, kaupunkikulttuuri,
asuntopolitiikka (MA, MAL)

• kaupunkituottavuus: ydinkeskustan rooli, makrotason asuntokysymys seudulla

• ilmastonmuutos, ekotehokkuus: korostuu koko ajan enemmän

• täydennysrakentaminen: kehittäminen, ”esikaupunkien renessanssin”
edellytykset

• teknistaloudelliset kysymykset: maanalainen yleiskaava, tulvastrategia,
alueiden toteutettavuus



YLEISKAAVAT

• laadittu Helsingissä n. 10 vuoden välein

• merkittävät tilavaraukset

• asuntotuotannon riittävyyden varmistaminen

• maankäytön strategia (kehityskuva)

• osayleiskaavat
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Helsingin maankäytön

kehityskuva

(kslk 7.2.2008)





SEUTU
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Historialliset ”kylät”

”Uudet kylät”

- Östersundom
- Kärr
- Husö

- Landbo
- Karhusaari



KAUPUNKI KASVAA
MYÖS SISÄÄNPÄIN



RENESSANSSIALUEETRENESSANSSIALUEET

maankäytön kehityskuva (kslk 7.2. 2008) HelsinginHelsingin
kaupunkisuunnitteluvirastokaupunkisuunnitteluvirasto



Esikaupunkien renessanssi –alue

• ”Seudun laajetessa esikaupunkien sijainti muuttuu keskeisemmäksi. Tavoitteena
alueiden renessanssi eli sosiaalisen statuksen nostaminen rakentamalla uutta ja
kehittämällä asuntotarjontaa paremmin tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaksi”

• ”Alueiden nykyistä asuntotarjontaa monipuolistetaan asuntokokoja kasvattamalla.
Alueelle rakennetaan myös kokonaan uusia asumisvaihtoehtoja. Kaupunkitilan
koettua laatua parannetaan määrätietoisella kehittämisellä.”



Kartta A Elinvoimaisuus

1. Esikaupunkien vetovoimaisuuden edistäminen asuntotarjontaa
ja elinkeinoelämän edellytyksiä parantamalla
2. Kaupunginosapuistojen kehittäminen
3. Viheralueiden kokonaistarkastelu



Kartta B Liikkuminen

4. Asemanseutujen kehittäminen
5. Poikittaiset joukkoliikenneyhteydet (JOKERI I / II )
6. Uuden joukkoliikennelinjaston tutkiminen
7. Pääteiden kehittäminen kaupunkibulevardeiksi



Kartta C  Kestävä kehitys

8. Kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennekaupungin tukeminen
9. Asuntokannan monipuolistaminen
10.Tehokas ja taloudellinen maankäyttö



Täydennysrakentaminen
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Lähiöiden vaihtelevuus hyvä asia
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Vetovoimainen esikaupunkiasuminen Helsingissä -kysely (2010). Kysymykset 34-
35.

Keltaiset tolpat = samaa mieltä, siniset tolpat = eri mieltä.
(n=perheet208/seniorit398) (Kyselyn toteuttaja Pöyry Environment / tilaaja KSV
2010)

”Tulevan asukkaan” näkökulma



Joukkoliikenteeseen tukeutuvat asuinalueet
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Paikallisidentiteetin kehittäminen
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Ikärakenteen monipuolistaminen
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Lähiöt kaupunkimaisemmiksi
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Vetovoimainen esikaupunkiasuminen Helsingissä (2010). Kysymykset 36-39.

Keltaiset tolpat = samaa mieltä, siniset tolpat = eri mieltä.
(n=perheet208/seniorit398) (Kyselyn toteuttaja Pöyry Environment / tilaaja KSV
2010)



Toimintaympäristön muutosvoimia

• Ilmastomuutos: hillintä ja varautuminen

• talouskriisi: tuottavuus, palvelurakenne

• ”metropolisoituminen”: kansallisvaltioiden rajojen merkitys pienenee,
Paras -hanke, tarve pitää kaupunkirakenne kasassa, seutuselvitykset

• kaupan alan kehitys: lainsäädäntömuutokset, kulutustottumuksien
muutos, toimijoiden muutos

• liikenneinfrastruktuurin kehitys: joukkoliikenteen merkityksen kasvu
uudelle tasolle, yksityisautoilun rajoittamisen vaikutukset

• asuntokysymys: toteuttamismallienmuutokset (esim.
kumppanuuskaavoitus), laadun ohjaus, asuntotuotannon suuri määrä
tavoitteena, ekotehokkuuden vaatimus, täydennysrakentaminen,
toimijakentän muutokset, maahanmuuttajat, segregaation estäminen

• korkeakoulutuksen merkityksen kasvu : uudet elinkeinot, seudullinen
”driveri”(esimerkkinä Aalto-yliopisto), ”nuorten kaupunki”



Entä sitten?



Seutu yhdessä?



KIITOS!


