
Kaupungin tasolla tarkas-
teltuna täydennysrakenta-
misen hyödyt ovat kiistatto-
mat. Alueilla on jo inf-
rastruktuuri,palvelut ja yh-
teydet, joten näiden raken-
tamisesta syntyy vähem-
män kustannuksia toisin
kuin kokonaan uusilla
alueilla.

Kaupunginosatasolla tar-
kasteltuna täydennysraken-
taminen ylläpitää tai lisää
asukasmäärää ja mahdollis-
taa siten palveluiden säily-
misen tai parantamisen.
Uudet asukkaat puolestaan
pääsevät heti palveluiden
äärelle.

Taloyhtiötasolla tarkas-

teltuna lisärakentamisella
voidaan rahoittaa esimer-
kiksi rakennusten perus-
korjauksia.Tonttikohtainen
lisärakentaminen tuottaa
uusia asumisen mahdolli-
suuksia.

Tonttikohtaisen lisära-
kentamisen ohella erityistä
huomiota on kiinnitetty
tonttien ulkopuolisten ra-
kentamattomien alueiden
täydentämiseen. Nykyisin
suuri osa erityisesti esikau-
punkialueiden viheralueista
on epämääräistä tonttien
väleihin tai teiden vierustal-
le jäävää välitilaa, joka olisi
hyödynnettävissä rakenta-
miseen.

Oleellinen sisältö kaikes-
sa täydennysrakentamises-
sa on rakentamisen laatu ja
monipuolisuus.Yksipuolista
asunto- ja asukasrakennet-
ta on monipuolistettava.Uu-
den rakenteen on tuotava
positiivista imagoa alueille.
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Tulevaisuudessa Hel-
sinki on nopeasti kasvava
urbaani raideliikenteen
verkostokaupunki. Sillä
on laajentuva pääkeskus
ja muita kehittyviä kes-
kustoja. Lähijuna ja met-
ro tarjoavat nopeat säteit-
täiset yhteydet pääkes-
kuksen ja muun seudun
välillä. Pikaraitiotiet täy-

dentävät liikennejärjes-
telmän korkealaatuiseksi
verkostoksi.Kaupunki tii-
vistyy erityisesti 1) poikit-
taisten runkoyhteyksien
varrella, 2) laajentuvissa
keskustoissa sekä 3) ny-
kyisillä moottoritiemäi-
sillä alueilla.Kaupunkiti-
la suunnitellaan jalan-
kulkijan - ei henkilöauto-

liikenteen - ehdoilla.Tule-
vaisuudessa menestyvät
parhaiten hauskat kau-
pungit, joissa eläminen on
mukavaa, arki sujuvaa ja
mahdollisuuksien kirjo
jatkuvasti laajentuva.

Tietoa yleiskaavasta
ja visioraportti löytyy
osoitteella:
www.yleiskaava.fi

Yleiskaavan Visio 2050

Vuosi 2050 on vision laati-
misvuonna 37 vuoden
päässä.Tämä on kaupunki-
suunnittelun mittakaavas-
sa kuitenkin yllättävän ly-
hyt aika. Vaikka kehityk-
sen ennustaminen näin-
kin pitkän ajan päähän on
lähes mahdotonta, tarvi-
taan riittävän kaukana ole-
va tulevaisuushorisontti,

jotta tavoitteellisen ja rea-
listisen kehityspolun ar-
vioiminen ja rakentami-
nen yleiskaavan pohjaksi
on mahdollista. Yleiskaa-
vassa on esitetty, että Hel-
singin väestömäärä nousee
nykyisestä 600 000 asuk-
kaasta 865 000 asukkaa-
seen.Vieraskielisten osuus
nousee Helsingissä nykyi-

sestä 11 %:sta vuoteen
2030 mennessä 22-24 %:iin.

Yleiskaava ohjaa maan-
käyttöä pitkällä aikavälillä,
mutta sen taustalla vaikut-
tavat arvot, ennusteet ja
strategiset linjaukset jää-
vät usein karttaesityksen
varjoon. Visio 2050 nostaa
nämä strategiset tavoitteet
tarkastelun keskiöön.

Yleiskaavan vision aikajänne

2013: Laaditaan yleiskaa-
van Visio 2050 sekä erilaisia
maankäyttösuunnitelmia
vuorovaikutuksessa kau-
punkilaisten ja sidosryh-
mien kanssa.Niiden pohjal-
ta valmistellaan yleiskaava-
luonnos.

2013:Visiota käsitellään
kaupunkisuunnittelulauta-
kunnassa 3.12.2013

2013: Yleiskaavakysely
netissä 9.12.2013 asti

2014 alkuvuosi: alueelli-
sia yleiskaavatilaisuuksia

2014:Kaavaluonnos saa-

daan valmiiksi ja kommen-
toitavaksi ja käsiteltäväksi

2015:Yleiskaavaehdotus
kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan käsittelyssä

2016:Yleiskaavaehdotus
kaupunginhallituksen se-
kä valtuuston käsittelyssä.

Yleiskaavaprosessin aikataulu

Millainen olisi tulevaisuu-
den Helsinkisi? Helsingin
kaupunkisuunnitteluvi-
rasto on avannut avoimen
karttapohjaisen kyselyn,
jonka avulla kartoitetaan

kaupunkilaisten näke-
myksiä tulevan yleiskaa-
van pohjaksi. Nyt jokainen
Helsingin tulevaisuudesta
kiinnostunut voi kertoa,
millainen olisi hyvä Hel-

sinki vuonna 2050. Kyse-
lyyn on vastausaikaa
9.12.2013 saakka. Kartta-
kysely on julkaistu osoit-
teessa
http://helsinki.asiatkartalle.fi

Vastaa kaupunkisuunnittelu-
viraston karttakyselyyn!

Palveluiden turvaaminen ja 
asumisen monipuolistaminen
täydennysrakentamisella

Vision mukaan Käpylän,
Metsälän, Oulunkylän ja
Pohjois-Pasilan alueesta ke-
hittyy merkittävä raidelii-
kenteeseen tukeutuva kes-
kustakokonaisuus, joka tu-
lee liittää paremmin osaksi
kantakaupunkia.

Kehittämisen pääedelly-
tyksiä ovat Tuusulanväylän
kääntö kohti Keski-Pasilaa
Käpylän aseman kohdalla
sekä Pisararadan ja Lento-

radan toteutuminen.
Käpylän aseman seutu

nähdään visiossa Helsingin
sisääntuloporttina lentoase-
malta tultaessa. Sinne
suunnitellaan Pisararadan
koillista joukkoliikenneter-
minaalia,jolla on laajat vai-
kutukset Käpylän aseman
jalankulkuvirtoihin. Hyvin
julkisilla kulkuneuvoilla
saavutettava solmukohta
vetää puoleensa sekä yksi-

tyisiä että julkisia palveluja.
Tuusulanväylästä on vi-

siossa kaavailtu kaupunki-
bulevardia, jonka ympäris-
tö rakennetaan tehokkaas-
ti.Myös Pakilantien ja Käs-
kynhaltijantien sekä "Tuu-
sulankaupunkibulevardin"
risteyskohtaan muodostuu
kiinnostava solmukohta,
jonka kautta Raidejokeri
kulkee 2020-luvulla.

Kaupunkisuunnitteluvi-

Visio 2050 linjaa Maunulan ja Metsä
sekä Tuusulanväylän alueen kehittä

Maunulaan täydennysrakennetaan.
Mesta Oy rakentaa Suursuol-
le osoitteeseen Suopellonkaa-
ri 20 pienkerrostaloja, joihin
tulee uusia asuntoja yhteen-
sä 18 kpl.Rakennettava tont-
ti on Helanderkodin takana.
Asunnoista 6 kpl on loft-
asuntoja. Suurimmat asun-
not ovat 125 m2 (3 kpl) ja pie-
nimmät 62 m2 (2h+kt+s).Ra-
kennukset on suunnitellut
arkkitehti Kirsti Sivén.

Suursuolle tuleva
uusi asunto-
kortteli ennakko-
markkinoinnissa

Asumisen Helsingin visiokuva, johon on merkitty rasterilla asumisen kehityksen pai-
nopistealueet. Kuvassa on ympyrällä merkitty toiminnalliset kaupunginosakeskuk-
set ja tähdillä suuremmat kaupunginosakokonaisuuksien keskukset.
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Ismo Pykäläinen ja Helsingin Pyöräilijät järjestivät lo-
ka - marraskuussa sarjan pyöräilyaiheisia tilaisuuksia
Saunabaarilla ja kirjastossa. Aiheina olivat pyöräret-
ket ulkomailla ja talvipyöräily. Saunabaarilla otetus-
sa kuvassa Kristiina Ullgrén kertoi matkapyöräilystä
Valko-Venällä.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF00530061006e006f006d0061006c0065006800740069006b00e400790074007400f600f6006e0020007400610072006b006f00690074006500740074007500200079006c006500690073007000e400740065007600e400200061007300650074007500730074006900650064006f00730074006f002000440069007300740069006c006c0065007200200076002e0036002000760061007200740065006e002e002000c4006c00e40020006b00e40079007400e4002000760061006e00680065006d006d0069007300730061002000440069007300740069006c006c006500720069006e002000760065007200730069006f0069007300730061002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [1077.000 1474.000]
>> setpagedevice


