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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



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



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



Verkostokaupunki?

Kaupunkirakenteen kehittyminen …1960 – 1980 – 2011…

Kaupunkirakenne systeeminä Kaupunkirakenne toimijan näkökulmasta
1. toiminnallinen rakenne / sijainti
2. nykyinen infraverkosto
3. käyttäjä



Verkostomainen kaupunki?
poikittainen kaupunkirakenteen kehittäminen tukee esikaupungin kehitystä (vrs.

säteittäisyys)
liikennevirtojen hyödyntäminen etenkin solmupisteissä asemat
erilaiset vyöhykkeet ja elementit kaupunkirakenteen ohjaamisessa ja kehittämisessä



ASEMANSEUTUJEN TOIMINTOJEN MÄÄRITTELY JA MAANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN



MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN YHTEENSOVITTAMINEN JOKERI-VYÖHYKKEILLÄ





RAIDELIIKENTEEN VAIKUTUKSIA
• Kaupunkialueiden saavutettavuus paranee

• vaikuttaa aluetalouden kilpailukykyyn ja vetovoimaan

• lisää työvoiman tavoitettavuutta alueen työpaikkakeskittymien kannalta
työvoiman saatavuus alueen tuottavuus

• Raideliikenteen pysyvyys tuo bussiliikennettä selvemmin varmuutta sellaisiin
investointeihin, jotka hyötyvät julkiseen liikenteeseen tukeutumisesta.



• Raideyhteys lisää sekä kaupallisten että muiden palveluiden käyttöä
vaikutusalueellaan.

• Raideliikenne nostaa alueiden statusta ja koko kaupungin imagoa.

• Raideliikenne parantaa sosiaalista tasa-arvoa. Erityisesti matalan tulotason alueilla
asukkaat hyötyivät investoinnista paremman liikkuvuuden ja
henkilöautoriippuvuudesta irrottautumisen myötä.

• Suurissa kaupungeissa yritykset hyötyvät raideliikenneyhteyksien rakentamisesta.

RAIDELIIKENTEEN VAIKUTUKSIA





UUSIEN ALUEELLISTEN RENESSANSSIEN KÄYNNISTÄMINEN



Miten hahmotamme kaupunkikehityksen
prosesseja?

Miten optimoimme kaupunkirakennetta?

Miten luomme uusia solmukohtia?

Miten vahvistamme heikkoja kohtia?

Miten kehitämme esikaupunkejamme
osana verkostoja?

Miten sovitamme yhteen
maankäyttöä ja liikennettä?

Miten kehitämme kaupunkia
toimijan näkökulmasta?


