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TAUSTA

Esikaupunkien renessanssi on strategista maankäytön
suunnittelua. Tärkeässä roolissa on edellytysten luominen
täydennysrakentamiselle

Tavoitteena edistetään esikaupunkivyöhykkeen keskeistä
sijaintia kaupunkiseudulla ja luodaan perustaa koko
esikaupunkialueen kaupunkirakenteen pitkän aikavälin
kehittämiselle ja tähän tähtäävälle suunnitteluprosessille.



Torjua negatiivista kehitystä

Luoda kokonaiskuva
täydennysrakentamisesta

Kehittää esikaupunkeja
urbaanimmaksi
täydennysrakentamisen avulla

Pyrkiä vastaamaan MA-ohjelman
tavoitteisiin

Tukea osaltaan taloudelliseen
niukkuuteen sopeutumista

HelsinginHelsingin
kaupunkisuunnitteluvirastokaupunkisuunnitteluvirasto



STRATEGINEN TASO
ALUEELLINEN TASO

NYKYTILANNE
ANALYYSI

SUUNNITTELU
PERIAATTEET

ALUEELLISET
KEHITTÄMISSUUNNITELMAT

ALUEELLISET
KEHITTÄMISSUUNNITELMAT

5 v. 10 v. 10 v. 20 v.

YLEISSUUNNITELMAN
RUNKO

SELVITYKSET
TARKENNETUT
MAANKÄYTÖN

PAINOPISTEALUEET
(2/2010)

YLEISSUUNNITELMA

TÄYDENNYSRAKENTAMISEN
TOTEUTTAMISSUUNNITELMA



TILANNE

edistetty kslk 2/2010 hyväksyttyjä painopistealueita ja
toimintaperiaatteita

edistetty virastojen ja hankkeiden välistä yhteistyötä ja
roolijakoja

markkinoitu renessanssia

kokeiltu erilaisia vuorovaikutustapoja

laadittu erillisiä osa-alueittaisia selvityksiä
- vetovoimainen esikaupunkiasuminen
- kaupunginosapuistot
- yritystoiminnan edellytysten parantaminen esikaupunkialueilla



Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 25.2.2010 hyväksytyt kartat A, B ja C
sekä maankäytön kehittämisen painopistealueet ja toimintaperiaatteet

Kartta A Elinvoimaisuus

Kartta B  Liikkuminen

Kartta C  Kestävä kehitys

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

8. Kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennekaupungin
tukeminen

9. Asuntokannan monipuolistaminen
10. Tehokas ja taloudellinen maankäyttö

1. Esikaupunkien vetovoimaisuuden edistäminen
asuntotarjontaa ja elinkeinoelämän edellytyksiä
parantamalla

2. Kaupunginosapuistojen kehittäminen
3. Viheralueiden kokonaistarkastelu



YLEISSUUNNITELMA
Jatkuva prosessi, jonka suuntaviivat tarkentuvat tarpeiden ja muuttuvan
toimintaympäristön pohjalta

Yleissuunnitelman runko
Monikeskuksisen esikaupungin elementit
Poikittaisyhteyksien parantaminen

Tarkentuvat maankäytön kehittämisen
painopistealueet (kslk 2/2010)

Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen Jokeri-vyöhykkeillä
(painopiste 5.)
Asemanseutujen toimintojen määrittely ja maankäytön tehostaminen
(painopiste 4.)
Kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennekaupungin tukeminen (painopiste 8)
Uusien alueellisten renessanssien käynnistäminen (ja
kaupunginosapuistojen kehittämisen jatkaminen) (painopiste 1.)



MONIKESKUKSISEN ESIKAUPUNGIN ELEMENTIT

Kaupunkirakenteen vahvistamiseksi laaditaan saavutettavuusanalyysiin perustuva esikaupungin
kaupunkirakenteellinen tarkastelu

Täydennysrakentamisen suuntaamiseksi ja joukkoliikennekaupungin rungon hahmottamiseksi
tunnistetaan saavutettavuuden kannalta heikot ja vahvistuvat alueet



POIKITTAISYHTEYKSIEN PARANTAMINEN

Poikittaisyhteyksiä kehitetään ja tuetaan uudella maankäytöllä
- tunnistamalla poikittaista saavutettavuutta eniten estävät alueet
- parantamalla kaupunkirakenteen saavutettavuutta ottamalla huomioon nykyinen
viherrakenteen sormimalli
- kehittämällä kävelyn ja pyöräilyn verkostoja ja laatua
- korostamalla maankäytön ja liikenteen yhteisvaikutusten tärkeyttä toistensa toteuttamis-
edellytyksinä



MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN YHTEENSOVITTAMINEN JOKERI-VYÖHYKKEILLÄ

Maankäytön intensiteetin kasvattaminen Jokeri-vyöhykkeillä
- tunnistamalla kaupunkirakenteellisesti tärkeät painopistealueet
- kehittämällä katutilaa täydennysrakentamisen avulla
- laatimalla täydennysrakentamisen toteuttamissuunnitelmat

Kiinteiden joukkoliikenneratkaisuiden toteutettavuuden edistäminen
- luomalla tietopohjaa maankäytön välillisistä taloudellisista hyödyistä
- korostamalla raidehankkeiden kiinteistötaloudellista merkitystä

Keskeisten vaihtoasemien tunnistaminen ja niiden edellytysten parantaminen maankäyttöä kehittämällä

Kehityskäytävien merkityksen korostaminen ja tunnistettavuuden parantaminen joukkoliikenteen käyttäjien
keskuudessa

- markkinoimalla Jokeri-linjoja esikaupungin tärkeinä runkolinjoina
- parantamalla Jokeri-linjojen välisiä vaihtomahdollisuuksia



TAUSTAA

1. HLJ, ennen 2020 aloitettavat hankkeet (nro 12.)

2. Raide-Jokerin hankesuunnitelman valmistelu (kunnat)

3. Raideliikenteeseen tukeutuva kaupunkirakenne (Totsu)
Poikittaisen kulkutapaosuuden kasvattaminen (20%)
Projektialueet ja täydennysrakentaminen kytkeminen raideliikenteeseen

4. Esikaupunkien renessanssi
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä tiedoksi Esikaupunkien renessanssin
yleissuunnitelman rungon sekä hyväksyä seuraavat tavoitteet jatkotyön pohjaksi:

Kehitetään Helsinkiin raideliikenteeseen tukeutuva verkostokaupunki

Edistetään poikittaisten raideratkaisujen toteuttamisedellytyksiä Jokeri-vyöhykkeiden
maankäytön intensiteettiä kasvattamalla

Tehostetaan asemanseutujen maankäyttöä sekä tuetaan eri toimintojen sijoittumisedellytyksiä asemanseuduille, erityisesti
tulevissa raideliikenteen solmukohdissa

Käynnistetään alueelliset kehittämissuunnitelmat Oulunkylän (sis. Maunula ja Patola) sekä Laajasalon alueille

Jatketaan täydennysrakentamisen kokonaisvaltaista ja ohjelmoitua kehittämistä Helsingin esikaupunkivyöhykkeellä osana
yleissuunnitelman laadintaa



Raide-Jokeri osana verkostokaupunkia
tärkeä vyöhyke ja elementti kaupunkirakenteen ohjaamisessa ja kehittämisessä
poikittainen kaupunkirakenteen kehittäminen tukee esikaupungin kehitystä (vrs.

säteittäisyys)
liikennevirtojen hyödyntäminen etenkin solmupisteissä asemat



Raide-Jokeri osana maankäytön kehittämistä
raide generoi toimintoja (mm. palvelut ja kestävät arvot ja imago yrityksille)
maankäytön tarkastelun kautta tuetaan linjan toteuttamisedellytyksiä
laatukäytävää tulee kehittää kokonaisuutena
hyöty-kustannus  (0,7) tarkasteluihin maankäytön muuttuja vahvasti mukaan
optimaalinen saavutettavuus hyvällä maankäytöllä



Raide-Jokeri osana runkolinjastoja
siirtyminen säteittäisestä linjastosta myös poikittaiseen solmupistelinjastoon
kiinteä raideratkaisu lisää n. 30% jkl:n käyttöä
liikenteellinen tehokkuus: saavutettavuus  (myös kävely- ja pyöräily), vaihtojen merkitys,

riittävä vuorotiheys, nopeus ja luotettavuus (tukee myös verkostokaupunkia)
pysäköintikysymykset joukkoliikenteen laatukäytävällä
markkinointi, vyöhykkeen profilointi, informaatiopalvelut, tekniikka käyttäjäkokemus



RAIDE-JOKERIN KAUPUNKIRAKENNETARKASTELUT 2035



ASEMANSEUTUJEN TOIMINTOJEN MÄÄRITTELY JA MAANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN

Laaditaan kullekin asemanseuduille suunnittelukortti, jossa määritellään:
- asemanseutujen profiili ja identiteetti
- pääasiallliset toiminnot ja niiden välinen suhde huomioimalla erityisesti elinkeinojen edellytysten
parantaminen
- toiminnalliset vyöhykkeet, kuten pääraitit
- arvio mahdollisesta täydennysrakentamisen määrästä

Tunnistetaan tulevat raideliikenteen solmukohdat ja saavutettavuuden kannalta parhaat asemanseudut

Parannetaan asemanseutuja ympäröivien asuinalueiden yhteyksiä
- parantamalla jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä asemille
- parantamalla liityntä- ja vuoroittaispysäköinnin edellytyksiä
- sijoittamalla polkupyöräkeskuksia mahdollisiin paikkoihin
- kehittämällä polkupyörien liityntäjärjestelmiä



KÄVELY-, PYÖRÄILY- JA JOUKKOLIIKENNEKAUPUNGIN TUKEMINEN

Tarkistetaan pysäköinnin laskentaohjeita ja vyöhykejakoa joukkoliikenteen laatukäytävien
vaikutusalueilla

Korostetaan pysäköinnin kokonaistarkastelun merkitystä esikaupunkien renessanssialueilla

Kehitetään uusia pysäköintikonsepteja, joita voivat olla:
- keskitetyt- ja kerrosratkaisut
- pitkäaikaiseen pysäköintiin tarkoitetut ratkaisut
- pysäköintikadut
- polkupyöräpysäköinnin uudet toteutusmuodot ja mitoitusperiaatteet

Hyödynnetään nykyisten pilottihankkeiden kokemuksia



UUSIEN ALUEELLISTEN RENESSANSSIEN
KÄYNNISTÄMINEN

Väestölliset haasteet ja liikenteelliset väliinputoajat
segregaation ehkäiseminen

Kaupunkirakenteelliset tavoitteet

Täydennysrakentamisen toteuttamisen esteiden
vähentäminen



UUSIEN ALUEELLISTEN RENESSANSSIEN KÄYNNISTÄMINEN

Laaditaan alueelliset kehittämissuunnitelmat liitteen 2. mukaisesti, jotka sisältävät:
- analyysin alueen nykytilasta
- suunnitteluperiaatteet
- alueellisen kehittämissuunnitelman

Käynnistetään uudet alueelliset kehittämissuunnitelmat Oulunkylän (sis. Maunula-Patola) sekä
Laajasalon alueille

Jatketaan kaupunginosapuistojen suunnittelua ja kehitetään uusia viherrakentamisen
toteutusmalleja

- laatimalla tärkeimmille kaupunginosapuistoille pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma
yhteistyössä hallintokuntien kanssa

Kehitetään uusia toimintamalleja alueellisten kehittämissuunnitelmien rinnalle



PÄÄTÖSEHDOTUS

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä tiedoksi
Esikaupunkien renessanssin yleissuunnitelman rungon sekä
hyväksyä seuraavat tavoitteet jatkotyön pohjaksi:

Kehitetään Helsinkiin raideliikenteeseen tukeutuva verkostokaupunki

Edistetään poikittaisten raideratkaisujen toteuttamisedellytyksiä Jokeri-vyöhykkeiden
maankäytön intensiteettiä kasvattamalla

Tehostetaan asemanseutujen maankäyttöä sekä tuetaan eri toimintojen
sijoittumisedellytyksiä asemanseuduille, erityisesti tulevissa raideliikenteen solmukohdissa

Käynnistetään alueelliset kehittämissuunnitelmat Oulunkylän (sis. Maunula ja Patola)
sekä Laajasalon alueille

Jatketaan täydennysrakentamisen kokonaisvaltaista ja ohjelmoitua kehittämistä
Helsingin esikaupunkivyöhykkeellä osana yleissuunnitelman laadintaa



1. LÄHTÖTIETOJEN KARTOITUS
2.1 Alueen nykytila ja ominaispiirteet
2.2 Suunnittelutilanne

2. ANALYSOINTI
2.1 Osa-alueiden luonteet ja ominaispiirteet
2.2 Kaupunkikuvallinen tarkastelu
2.3 SWOT
2.4 Keskeiset ongelmat ja kehittämistarpeet
2.5 Erityistarpeet ja -hankkeet

3. LIIKENNESUUNNITTELU
3.1 Yhteystarpeet
3.2 Pysäköintiselvitys
3.3 Jalankulku- ja pyöräilysuunnitelma
3.4 Joukkoliikennesuunnitelma

4. MAISEMASUUNNITTELU
4.1 Viheryhteystarpeet
4.2 Kaupunginosapuistotarkastelu
4.3 Valuma-alueselvitys ja hulevesisuunnitelma
4.4 Heikkojen viheralueiden arviointi

5. MAANKÄYTTÖ
5.1 Alueellinen pitkän aikavälin visio, eli renessanssi ("tarina")
5.2 Aluekokonaisuuksien tunnistaminen
5.3 Kaupunkirakenteen keskeiset painopistealueet / akselit
5.4 Tarkemmat kohdealueet ja aluekortit
5.5 Täydentämisen potentiaali (min-max) kohdennettuna
5.6 Toteuttamissuunnitelma
5.7 Tonttien lisärakentamisselvitys

6. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
6.1 Aluekokonaisuudet
6.2 Taloudelliset vaikutukset
6.3 Tarkennetut kohdealueet

7. VUOROVAIKUTUS JA VIESTINTÄ/MARKKINOINTI
7.1 OAS-esittteen laatiminen ja lähettäminen
7.2 Asukastilaisuudet
7.3 Viranomaisyhteistyö
7.4 Yhteisöt / yrittäjät
7.5 Nettikysely (kerro kartalla)
7.6 Kohdealueen nettisivusto

LIITE 2. ALUEELLISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN SUUNNITTELUPROSESSI



asemanseudut

katutila, pääraitti

kaupunkipuisto

jakojäännöspuska

uusi struktuuri

action!
magneetti

rakennuksien laajentaminen

TEEMA-AJATTELU TUKENA…



KAUPUNGINOSAPUISTOJEN KEHITTÄMINEN OSANA KAUPUNGINOSIEN
ELINVOIMAISUUTTA



Kaupunginosapuistoista toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti monipuolisia
sekä imagoa ja identiteettiä kohottavia urbaaneja julkisia tiloja



WWW.ESIKAUPUNKI.HEL.FI
WWW.TAYDENNYSRAKENTAMINEN.HEL.FI




